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คำนำ 
 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ได้จัดทำขึ้นโดยกรอบแนวคิดจากแผนพัฒนาสถานศึกษา
ของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรร่วมดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการจัดวาง
ทิศทางองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แผนปฏิบัติการฉบับนี้จึงเป็นแนวทางให้บุคลากรได้ดำเนินการในทิศทางเดียวกันเพ่ือ
เป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ร่วมกัน 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่มีส่วนช่วยในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2565 สำเร็จลงได้ตามวัตถุประสงค์ สามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะ ประเภทของสถานศึกษา 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 616 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กุ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
รหัสไปรษณีย์ 63110 โทรศัพท์ 055-508676 โทรสาร  055-508676 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38  E-mail: mymaegu@hotmail.com   เว็บไซต์  www.maekuwit.ac.th  เปิดสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
2. ประวัติการก่อตั้งโรงเรียน 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 เป็นโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษาลำดับที่ 21 ของจังหวัดตาก  ซึ่งเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมโรงเรียนแม่กุ
วิทยาคมเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม กำเนิดขึ้นโดย ผู้อำนวยการสมนึก ยุวพันธุ์ ผู้ อำนวยการ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา เพื่อขยายโอกาส ให้นักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษา ได้เรียนในระดับมัธยมศึกษามากขึ้นและเปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2534   ใช้ชื่อว่า 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (สาขาแม่กุ) มีนักเรียนรุ่นแรก 64 คน โดยขอใช้อาคารเรียน ของโรงเรียนชุมชนบ้าน 
แม่กุน้อย เป็นสถานที่เรียนในปีแรก และมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีจำเนียร แดงเถิน เป็นผู้ประสานงานโรงเรียน
สาขา มีครูอาสาสมัครจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมไปช่วยในการสอนรุ่นแรก 3 คน คือ นายจเร ขัติวงษ์ ,     
นายเดชา  บัวบุตร และ นายสมาน  โตสิงห์ 

ปีการศึกษา 2535 ว่าที่ร้อยตรีจำเนียร  แดงเถิน  ร่วมกับประชาชนในตำบลแม่กุ ได้ขออนุญาตใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ที่ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ของตำบลแม่กุ เพื่อเตรียมไว้เป็นที่จัดตั้งโรงเรียน เมื่อ
ทางอำเภอแม่สอด โดยนายอำเภอปราโมทย์ สุนทรวิภาต ได้ตรวจสอบเอกสารของที่ดินสาธารณประโยชน์แล้ว
จึงขออนุมัติให้ใช้ที ่ดินดังกล่าวเป็นที่จัดตั ้งโรงเรียน จำนวน 46 ไร่ โดยด้านหน้าติดถนนแม่กุ – แม่ตาว     
ความยาว 150 เมตร ด้านข้างยาว 500 เมตร และได้ย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอน ในที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม  2535 และชาวบ้านตำบลแม่กุ ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวมุงหญ้าคา ขนาด  5    
ห้องเรียน  1  หลัง ห้องส้วม  2  หลัง และขุดบ่อน้ำ  1 บ่อ โดยหน่วยงาน กรป.กลางแม่สอด ให้การช่วยเหลือ
ในการปรับพื้นท่ีของโรงเรียน 

ปีการศึกษา 2536 ว่าที่ร้อยตรีจำเนียร  แดงเถิน ได้ขอย้ายโอนไปรับราชการสังกัดสถาบันราชมงคล
วิทยาเขตตาก ดังนั้น ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม ขณะนั้น จึงได้
แต่งตั้งให้ นายจเร ขัติวงษ์ ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 เป็นผู้ประสานงาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม(สาขาแม่กุ) 
แทน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธุ์  2536 และในปี้โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ร่วมกับประชาชนชาวแม่กุ ก่อสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว หลังคามุงกระเบื้อง ขนาด 7 ห้องเรียน 1 หลัง ใช้ชื่ออาคารหลังที่ 2 นี้ว่า “อาคารรวม
น้ำใจสภาตำบลแม่กุ” และในปีเดียวกัน โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชุด ก ข ค ประกอบด้วย  
อาคาร ก  อาคาร ข  (แบบ 106)  อาคาร ค (โรงฝึกงาน) 
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และเม่ือวันที่ 1 กรกฎาคม 2537 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้นายจเร  ขัติวงษ์ ดำรงตำแหน่ง 
ผู้บริหารคนแรก 
 ปี 2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคาร 108 ล  

ปี 2544  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุม โรงอาหาร (แบบ 100/27) 
ในปีการศึกษา 2545 คำสั่งกรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งย้าย ผู้อำนวยการจเร ขัติวงษ์และแต่งตั้ง 

อาจารย์ใหญ่ธวัช  ธิวงศ์คำ มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2545 จนถึง 31 มีนาคม  2552  
และ ผู้อำนวยการชำนาญ  แสนจุ้ม  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ 1 เมษายน 2552 จนถึง
ปัจจุบัน 
 ปีงบประมาณ 2545 มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 23 คน นักการภารโรง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน ได้รับ
งบประมาณก่อสร้างห้องส้วม 6 ที่นั่ง และโรงเรียนได้ใช้เงินอุดหนุนการศึกษาก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 
ขนาด 2 ห้องเรียนขึ้นอีก  1 หลัง 
 ปี 2546 มีครู-อาจารย์ทั้งสิ้น 24 คน นักการภารโรง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน  โรงเรียนได้จัดทำรั้ว
ลวดหนามรอบโรงเรียน และเทลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าเสาธง โดยใช้เงินจากการทอดผ้าป่าการศึกษา 
 ปี 2547 มี มีครู-อาจารย์ทั้งสิ ้น 24 คน นักการภารโรง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน โรงเรียนได้
จัดสร้างป้อมยาม และศาลาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีขึ้นที่หน้าโรงเรียน โดยใช้เงินทอดผ้าป่า
การศึกษา ปี 2547 และเงินบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 ปี 2545 – 2547 โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบจราจร ปรับปรุงถนนโดยรอบโรงเรียน และปรับปรุงระบบ
ประปา โดยใช้เงินงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา และเงินบริจาค 
 ปี  2548  โรงเรียนได้ปรับปรุงถนนและสนามฟุตบอล 
 ปี  2549  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ระยะทาง  147  เมตร ได้จัดทำอัฒจันทร์ สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยเงิน
บริจาค 
 ปี  2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช.301/26 งบประมาณ 402,000 
บาท พร้อมกับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน งบประมาณ 50,500 บาท  และได้รับ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก งบประมาณ 1,999,800 บาท จัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ  
 ปี 2553  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทาง  140  เมตร งบประมาณ 
300,000 บาท พร้อมกับก่อสร้างส้วมนักเรียนชายแบบ 6ที่/49 งบประมาณ 599,000 บาท และได้สร้างรั้ว
คอนกรีตด้านทิศตะวันออกความยาว 125  เมตร จากเงินทอดผ้าป่าทางการศึกษา 
 ปี 2554 โรงเรียนได้รับงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล จำนวนเงิน 1,797,200 บาท สร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กความยาว  190  เมตร เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ก  เปลี่ยนหลังคาห้องส้วมจำนวน 3 หลัง 
ปูกระเบื้องห้องน้ำ  ทาสีอาคารโรงฝึกงาน  และจัดทำรางระบายน้ำ หน้าอาคารเรียน ก และได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์จำนวนเงิน 500,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
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 ปี 2556 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ได้เกิดจากวาตภัย 
จำนวนเงิน 555,000 บาท และในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 10.10 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเรี ยนรู้การ
ปลูกอ้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามหมายกำหนดการดังนี้ 

เวลา 10.10 น. - รถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก 
- นายอำเภอแม่สอด เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นฐาน และข้าราชการเฝ้ารับ

เสด็จฯ 
- พระราชทานสิ่งของแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม และผู้แทนนักเรียนชาย-

หญิง  2  คน 
- พระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ผู้แทนชาวบ้าน 2 คน 
- เสด็จเข้าภายในอาคารเรียนรู้การปลูกอ้อย 
- ผู้อำนวยโรงเรียนแม่กุวิทยาคม กราบบังคมทูลรายงาน 
- เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการการเรียนรู้การปลูกอ้อย 
- เสด็จเข้าห้องทรงงานลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก 
- เสด็จไปทอดพระเนตรแปลงสาธิตการเรียนรู้การปลูกอ้อย 
- ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะทำงาน 1 ชุด 
- ทรงเยี่ยมราษฎร 

 เวลา 11.00 น. - ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปเหมืองผาแดง 
   - นายอภิชาต  จีรวุฒิ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มา
รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ปี 2557 ได้ร ับงบประมาณ จาก สพฐ. ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108 ล/31 จำนวน 1 หลัง        
ราคา 5,707,400 บาท 
 ปี 2558 ได้รับงบประมาณจาก อบจ. โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน  90,000 บาท และ
โครงการแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 35,000 บาท และได้รับงบประมาณจาก สพฐ. โครงการตาม
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นค่าซ่อมแซมหลังคา, ปูกระเบื้องอาคารเรียน, ซ่อมแซมหลังคา, ซ่อมแซมห้อง
ส้วม จำนวน 1,383,000 บาท 
 ปี 2559 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน 
563,000 บาท 
 ปี 2563 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เป็นค่าซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ จำนวน 
110,370 บาท 
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สัญลักษณ์โรงเรียน      

 
อักษรย่อโรงเรียน    

มกว. 
คติพจน์ของโรงเรียน  

นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
สีประจำโรงเรียน    

แสด – ขาว 
ปรัชญาของโรงเรียน   

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

อัตลักษณ์โรงเรียน 

   เสมอภาคทางการศึกษาทุกชาติพันธุ์ 
 

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล พ.ศ. - พ.ศ. 
1 นายสมนึก   ยุวพันธ์ 2534-2535 
2 นายไพศาล   ประทุมชาติ 2535-2536 
3 นายจำเนียร   แดงเถิน 2534-2536 
4 นายจเร   ขัติวงษ์ 2537-2545 
5 นายธวัช   ธิวงศ์คำ 2545-2552 
6 นายชำนาญ   แสนจุ้ม 2552-2562 
7 นางกัลยาณี เรืองฤทธิ์  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนอำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
1 กรกฎาคม 2562 -23 พฤศจิกายน 2562 

8 นางสาวลาวัลย์ เกติมา 24 พฤศจิกายน 2562 – ปัจจุบัน 
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แผนท่ีโรงเรียนแม่กวิุทยาคม 
 

แผนผงัโรงเรียน 
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3. ข้อมูลผู้บริหาร  
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อนางสาวลาวัลย์ เกติมา  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(ปร.ด.)  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้  24 พฤศจิกายน  2562  - ปัจจุบัน  หมายเลขโทรศัพท์ 081-9530609 
4. ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2564 
 

ช่วงชั้น/
ระดับชั้น 

แผนการจัดชั้นเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
ชาย หญิง รวม 

ม.1 3 61 64 125 
ม.2 3 57 69 126 
ม.3 3 38 65 103 
รวม 9 156 198 354 
ม.4 3 60 61 121 
ม.5 3 35 77 112 
ม.6 3 47 64 111 
รวม 9 142 202 344 

รวมทั้งสิ้น 18 298 400 698 

ที่มา  :  ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 18  กรกฎาคม  2564  จากระบบ  DMC 
5. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ตำแหน่ง 
จำนวน(คน) 

ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหาร 1 1 2 
คร ู 13 16 29 

รวมข้าราชการครู 13 17 30 

พนักงานราชการ (ผู้สอน) 1 0 0 

พนักงานธุรการ 0 1 1 
ลูกจ้างประจำ 1 0 1 
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง) 1 2 2 
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่สำนักงาน) 0 0 0 
ลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง) 1 2 3 

รวมบุคลากรทางการศึกษา 2 5 7 
รวมทั้งสิ้น 15 22 37 
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ครูประจำการ (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 

1 นางสาวลาวัลย์ เกติมา 44 19 ผู้อำนวยการ 
ชำนาญการพิเศษ 

ปร.ด. ยุทธศาสตร์การบริหารฯ 

2 นายธัญวุฒิ บัวหลวง 44 14 รองผู้อำนวยการ 
ชำนาญการ 

กศ.บ. การบริหารการศึกษา 

3 นายชัยณรงค์ รองงาม 59 36 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ดนตรีศึกษา 
4 นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 53 29 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.บ. คหกรรม 
5 นางอมรรัตน์ เทียมแก้ว 54 28 ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. สังคมศึกษา 
6 นายประสาร  ทะมา 56 27 ครูชำนาญการพิเศษ ศบ.ม. การบริหารการศึกษา 
7 นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย 50 27 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
8 นายจอมใจ  หมื่นนรา 55 26 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา 
9 นางศันสินี มูลวงษ ์ 59 26 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
10 นางสาวอุทัยวรรณ สิงห์ทอง 49 26 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา 
11 นางจุฬาลักษณ์ โทนแก้ว 48 24 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาการแนะแนว 
12 นางณัชชา ตุ้ยหล้า 45 21 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
13 นางณิษา สิริปัญญา 45 20 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา 
14 นายวนิตย์ ตาคำ 43 18 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
15 นายสุรินทร์  เมืองง้า 42 14 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
16 นางวรรณพร อยู่มา 42 14 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
17 นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์ 42 18 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน 
18 นางสาวระวิพรรณ อุดจอม 43 15 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
19 นายวสันต์ สิระใจ 42 12 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
20 นางจุฑามาศ ทาหว่างกัน 38 12 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. ชีววิทยา 
21 นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ 42 15 ครูชำนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
22 นางสาวแสงคาร  สิงหล้า 42 12 ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
23 นายสุพิศ  คำมูล 41 12 ครูชำนาญการ ศป.บ. การออกแบบ 
24 นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา 37 12 ครูชำนาญการ ค.ม. การบริหารการศึกษา 
25 นางสาวพันทิดา ทาวงษ์ 34 8 ครูชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
26 นางสาววนิดา กันทะเอ้ย 29 6 คร ู กษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและ

คอมพิวเตอร์ศึกษา 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 

27 นางสาวนุชิดา ตั๋นทา 30 6 คร ู ศษ.ม. คณิตศาสตร์ 
28 นายเวทย์บพิตร สุริยะมณี 36 6 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ 
29 นายกฤษณะพันธ แก่นมณี 34 4 คร ู ค.ม. หลักสูตรและการสอน 
30 นางสาวเขมนัช  แก้วคำเครือ 35 3 คร ู ศศ.บ. พม่าศึกษา 
31 นายไผทพงศ์  ภักดีรุจีรัตน์ 31 3 คร ู ศศ.บ. นาฏศิลป์ 
32 นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์ 29 3 คร ู ค.บ. สังคมศึกษา 
33 นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 29 3  คร ู ค.บ. ภาษาไทย 
34 นายปภพสรรค์  ราชเครือ 42 3   คร ู วท.บ. เกษตรกรรม 

 

พนักงานราชการ 

       
ที ่

ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

อายุ
ราชการ 

(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชา เอก 

1 นายชนาวุธ   ตุ้ยดา 26 1 พนักงานราชการ ศศ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา 
 

ครูอัตราจ้าง (ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2564) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ 
(ปี) 

ประสบการณ์การ
สอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวสิริพร ยศบรรเทิง 34 6 วท.ม. เคมี สพม. เขต 38 
 

ครูช่วยสอนชาวต่างชาติ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล สัญชาติ 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒิ วิชา เอก จ้างด้วยเงิน 

1 Mr. Christ  Banataw Emmong 
Lumasoc  

ฟิลิปปินส์ 1  B.Ed ภาษาอังกฤษ เงินรายได้
สถานศึกษา 

 

6. ข้อมูลอาคารสถานที่ 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ดังนี้ 

1. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ก   จำนวน  1 หลัง 
2. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ข   จำนวน  1 หลัง 
3. อาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ ค   จำนวน  1 หลัง 
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4. อาคารเรียนแบบ 108 ล   จำนวน  2 หลัง 
5. อาคารเรียนแบบกึ่งถาวร   จำนวน  1 หลัง 
6. บ้านพักครูแบบ 205/2   จำนวน  2 หลัง 
7. บ้านพักภารโรง แบบ/32   จำนวน  1 หลัง 
8. บ้านพักนักเรียนแบบกรมอาชีวศึกษา  จำนวน  1 หลัง 
9. ห้องส้วมแบบ 6 ที่ / 27   จำนวน  3 หลัง 
10. อาคารหอประชุมโรงอาหารแบบ 100/27 จำนวน  1 หลัง 
11. บ้านพักครูแบบ สปช 301/26   จำนวน  1 หลัง 
12. ห้องส้วมนักเรียนชายแบบ 6ที่/49  จำนวน  1 หลัง 

7. ข้อมูลสภาพชุมชน 
ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน 
 เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ประกอบด้วย 4 ตำบล คือ 

1. ตำบลแม่กุ 
2. ตำบลแม่ตาว 
3. ตำบลพระธาตุผาแดง 
4. ตำบลมหาวัน 

สภาพครอบครัว 
ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเกษตรกร มีฐานะค่อนข้างยากจน อยู ่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ มี

ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเครือญาติ คนในชุมชนนิยมไปทำงานต่างจังหวัด และมีค่านิยมในการสร้าง
ฐานะให้ดีขึ้นด้วยการไปขายแรงงานต่างประเทศ มีปัญหาด้านครอบครัวหย่าร้าง แยกกันอยู่ และต้องคดี 
เนื่องจากค้ายาเสพติด ติดยาเสพติด ทำให้ประสบปัญหาครอบครัว แต่เนื่องจากเป็นครอบครัวใหญ่และมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดในเครือญาติ เยาวชนที่มีครอบครัวแตกแยกยังมีญาติดูแลอยู่ตามแต่ฐานะ 
ตารางแสดงจำนวนประชากร 

ตำบล 
แยกประเภท 

รวมทั้งสิ้น 
ชาย หญิง 

แม่กุ 1,673 1,610 3,283 
แม่ตาว 3,450 3,227 6,677 
พระธาตุผาแดง 3,142 3,128 6,270 
มหาวัน 5,293 5,299 10,592 

รวม 13,558 13,264 26,814 
ความหนาแน่นเฉลี่ย 58.02 คน / ตารางกิโลเมตร 
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วัฒนธรรมประเพณี 
 ประชากรส่วนใหญ่นักถือศาสนาพุธ แต่มีจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นจำนวนน้อยนับถือคริสต์ศาสนาส่วนใหญ่
จะเป็นชาวไทยภูเขา จึงมีวัฒนธรรมและประเพณีท่ีหลากหลาย และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อยู่ในพ้ืนที่
ดังกล่าว 
จำนวนสถาบันและองค์กรศาสนา 
  วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน  23 แห่ง 
  โบสถ ์   จำนวน   3 แห่ง 
ค่านิยม 

1. ประชาชนในพื้นที่มีลักษณะชอบสนุกสนาน ร่าเริงแจ่มใส ชอบงานสังสรรค์ มีนิสัยโอบอ้อมอารี และ
ช่วยเหลืองานส่วนรวมในชุมชนดี 

2. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 
3. ประชากรที่มีฐานะดีในชุมชนมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในตัวอำเภอมากกว่าในเขต

พ้ืนที่บริการ 
4. มีค่านิยมในการเลี้ยงดูบุตรหลานไปในทางวัตถุนิยม เกิดการแข่งขันกันทางวัตถุมากข้ึน 

อาชีพ 
 ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ค้าขาย และรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่
ภายในชุมชน มีบางส่วนไปรับจ้างในเมืองใหญ่ และอื่น ๆ ส่วนใหญ่ยังประกอบอาชีพเดียว ไม่มีอาชีพเสริม  
เกิดภาวการณ์ว่างงานในฤดูที่ไม่มีการทำเกษตรกรรม ยังไม่มีการนำเทคโนโลยีใหม่  ๆ ที่ทันสมัยมาใช้ในการ
ประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมพูนรายได้มากนัก โดยส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่มีฐานะยากจน  
 สุขอนามัย 
 มีสถานีประจำตำบลและหมู่บ้าน   จำนวน  7  แห่ง 
 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  1 แห่ง 
การศึกษา 
 มีจำนวนสถาบันการศึกษา ดังนี้ 
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 12 แห่ง 
 โรงเรียนขยายโอกาส  4 แห่ง 
 โรงเรียนมัธยมศึกษา  2 แห่ง 
 โรงเรียน ตชด.   2 แห่ง 
 โรงเรียนเทศบาล   1  แห่ง 
 ระดับการศึกษาของประชากรส่วนใหญ่อยู่ระดับประถมศึกษา 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 

 ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมารับจ้าง และอ่ืนๆ 

แหล่งธุรกิจในเขตพื้นที่บริการ 

 ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  8 แห่ง 
 โรงงานอุตสาหกรรม  24 แห่ง 
 โรงสี    11 แห่ง 
 อุตสาหกรรมในครัวเรือน  17 แห่ง 
 ผลิตน้ำดื่ม   1 แห่ง 
 อู่ซ่อมรถ   4 แห่ง 
 รีสอร์ท    1 แห่ง 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้ปกครอง ชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
1. มีสถาบันการศึกษาที่เรียนนอกระบบ เรียนตามอัธยาศัย เพ่ือยกระดับการศึกษาของประชาชนใน

ชุมชน 
2. มีสถานศึกษาที่เพียงพอและใกล้ชุมชน รวมถึงมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการสนับสนุนทุนการศึกษาของเยาวชนในเขตพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
4. โรงเรียนเป็นแหล่งบริการด้านการเรียนรู้ และวิทยาการต่างๆของชุมชน ทั้งวิชาการ วิชาชพี กีฬา 

และนันทนาการ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

อิทธิพลของนักการเมือง สื่อมวลชน องค์กรเอกชนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
1. องค์กรมีส่วนสนับสนุนการเรียนการสอนในด้านการส่งเสริมปัจจัยหลายประการ เช่น สนับสนุน 

ให้ทุนการศึกษา สนับสนุนเงินในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ สนับสนุนทรัพยากรและให้ยืมเครื่องจักรกลใน
การพัฒนาอาคารสถานที่ ให้ความร่วมมือด้วยการส่งบุคลากรในการช่วยเหลืองานต่างๆของโรงเรียน สนับสนุน
ให้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

2. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายแหล่งเอ้ือต่อการเรียนรู้แต่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างจริงจัง 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนา 

1. วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม นำหลักธรรมาภิบาลสู่การบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. พันธกิจ (Mission) 

1. สร้างโอกาสและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นมืออาชีพ  
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษา 
3. เป้าประสงค์  (Goal)   

1. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาตนได้เต็ม
ตามศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย 

2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และได้รับ
การส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  

3. โรงเรียนมรีูปแบบการบริหารจัดการที่เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 
Administrative Model 

4. กลยุทธ์ 
1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
2. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 

Administrative Model 

5. อัตลักษณ์    
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 

6. เอกลักษณ์    
เสมอภาคทางการศึกษาทุกชาติพันธุ์ 
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7. นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 

2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะ
ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม 
และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลด
การใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้ง
การบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 2. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/
โครงการแบบร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้ง
กระบวนการจัดทำงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
มุ่งบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
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จุดเน้นของกระทรางศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 

• จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ 

• ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความต้องการ
จำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจาก
สถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความ
คิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากข้ึน 

• พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและสร้าง
อาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 

1.2 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ 
(English for All) 

• ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคม
สูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 

• ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่าง
ด้าว) 

• พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผลเป็นขั้นตอน 

• พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on Experience) เพ่ือให้มี
ทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศจัด
หลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี 
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• พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 

2. การพัฒนาการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

• พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ 
เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 

• เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติด 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 

• ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทย เป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้ภาษาอย่าง
หลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสาร
และใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

• ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต
อาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 

3. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศของแต่ละ
สถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 

• พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 

• ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับ
สภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

• ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

• เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม 

• ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง
รายได้ 
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6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

• ปฏิรูปองค์การเพื่อลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของหน่วยงานที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น 

• ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 

• สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 

• พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับการ
ปฏิรูปองค์การ 

• สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างอิสระ
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 

• จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

• ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

8. การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนำนโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทาง

มาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการ 4 
ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (1) งดดูงาน
ต่างประเทศ 1 ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (2) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (3) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (4) ทบทวนงบประมาณท่ีมี
ความซ้ำซ้อน 

2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพ้ืนที ่โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 

3. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
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อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งาน
ในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากที่กำหนด หากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน 
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ส่วนที่ 3  
กลยุทธ์การพัฒนา 

 

1. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม  
1. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
2. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ  
3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 

Administrative Model  
ประกอบด้วย เป้าประสงค์ และนโยบาย ดังนี้  
1. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม  พัฒนาตนได้เต็ม

ตามศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดบัการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
 เป้าประสงค์ที่ 1 นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานโรงเรียน  มาตรฐานสากล โรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษาสีขาว 
สถานศึกษาพอเพียง และสถานศึกษาปลอดขยะ ที่มีความเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อสร้างคุณภาพให้สามารถ
เรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ มีความรู้ ทักษะใหม่ ที่สามารถประกอบอาชีพ และดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข และปลอดภัย 

นโยบาย 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนานักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม 
และคุณลักษณะของนักเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

1.1 พัฒนาคุณภาพนักเรียน  
1.1.1 ปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะด้านคุณธรรม ตามหลักสูตร และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของโรงเรียน โรงเรียนคุณธรรม สถานศึกษาสีขาว โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนว การบริการแนะแนวการศึกษาต่อ และการ
ประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้นักเรียนรู้จัก และเข้าใจตนเอง 
สามารถวางแผนชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคตได้ รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 
และอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

1.1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาอาเซียน 
อย่างน้อย 1 ภาษา เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารกับชาวต่างชาติได้ รองรับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน และเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล  
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1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามนโยบาย “โรงเรียนต้นแบบแห่ง
ความสุข” “สถานศึกษาพอเพียง” “โรงเรียนปลอดขยะ” “STEM Education ” และ “Active Learning”  

1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล  

1.2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร คุณภาพ 7 หมวด คือ การนำองค์กร 
(Leadership) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) การมุ ่งเน้นผู ้เร ียนและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Student and Stakeholder Focus) การว ัด การว ิเคราะห์ และการจ ัดการความร ู ้  (Measurement, 
Analysis and Knowledge Management) การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) การจัดการ
กระบวนการ (Process Management) ผลลัพธ์ (Performance Results)  

1.2.2 ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของนักเรียนรอบ
ด้านให้มีประสิทธิภาพ  

1.2.3 สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการใน
การพัฒนานักเรียน พัฒนาด้านคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และให้มีความเป็น
เลิศด้านวิชาการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  

1.2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักสูตรโรงเรียน และโรงเรียนมาตรฐานสากล ไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจำเป็น และความต้องการของนักเรียน 
ชุมชน ท้องถิน่ และสังคม  

1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการกิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุข ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลา
ร ู ้  (Moderate Class More Knowledge) ก ิจกรรม STEM Education / Active Learning และการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียน  

1.2.6 ส่งเสริมการใช้สื ่อการเรียนรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่
หลากหลาย และส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  

1.2.7 ส่งเสริมสนับสนุนการทดสอบ O-NET การประเมิน PISA และระบบการทดสอบกลาง
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่นักเรียน  

1.2.8 ส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน  
1.2.9 ส่งเสริมสนับสนุนการจัด และพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ควบคู่ไป

กับวิชาสามัญ และคุณธรรมวิชาชีพ   
1.2.10 จัดระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลหลากหลายมิติ ให้มีความ

เข้มแข็งตอ่เนื่อง เป็นรูปธรรม ให้มีข้อมูลป้อนกลับ และสามารถสะท้อนคุณภาพของนักเรียนรอบด้าน  
1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่โรงเรียนมาตรฐาน 

ScQA และ OBECQA 
1.3.1 จัดทําแผนภูมิการดําเนินงาน  
1.3.2 จัดทําคําสั่ง 
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1.3.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
1.3.4 จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะที่กำหนด 
1.3.5 รายงานผลการดำเนินงาน  
1.3.6 ตรวจรับรองโรงเรียนตามเกณฑ์การประเมิน ScQA เพื่อเตรียมรองรับการประเมิน 

OBECQA 
1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการระบบคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สถานศึกษาพอเพียง/

สถานศึกษาสีขาว/โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
นโยบาย 2 สร้างระบบเครือข่ายกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
2.1 สร้างความเข้าใจ และความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม 

และสาธารณชน  
2.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
2.3 ประสาน และสร้างโอกาสกับสถาบันที่รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาและจัดหลักสูตรให้

สอดคล้อง ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
นโยบาย 3 ประกนัโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  
1.1 ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และบริบทของพ้ืนที่  
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาชีพ เน้นให้นักเรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในอนาคต 

และได้รับการฝึกประสบการณ์ทางอาชีพ โดยกำหนดให้มีหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการมีงานทำ 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความเป็นเลิศวิชาการ และคุณธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย

สอดคล้องกับบริบทของนักเรียนแต่ละคน บริบทของโรงเรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม  

นโยบาย 4 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยง
ในการออกกลางคัน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปลอดภัย
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

4.1 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ นักเรียนเป็นรายบุคคลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้มี
ประสิทธิภาพและต่อเนื่องเชื่อมโยงโดยเฉพาะเมื่อเกิดการส่งต่อนักเรียน  

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของโรงเรียนที ่มุ ่งเน้นการบริหาร
งบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

4.3 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และ
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ  

4.4 เสริมสร้างระบบเครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 
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4.5 ส่งเสริมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานครูที่ปรึกษาในด้านการปลูกฝังทักษะด้าน
การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพ  
เป้าประสงค์ที่ 2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถด้านการสร้างและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู  และได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ  

นโยบาย 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการสร้างและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ มี
ทักษะการใช้สื่อดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1.1 เผยแพร่องค์ความรู้ และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้ การจัด
กระบวนการเรียนพัฒนาทักษะการคิด และการวัดประเมินผลให้สามารถพัฒนา และประเมินผลนักเรียนให้มี
คุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล  

1.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถด้านการสร้างและใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ และสื่อ
ดิจิทัล ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลอย่างเหมาะสม  

1.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน หรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  

1.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนให้
เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  

1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้บทบาท “Facilitator” “Motivation” “Inspiration” และ
“Coaching”  

นโยบาย 2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีทักษะในการบริหารในศตวรรษที่ 
21 (การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการ การใช้กลยุทธ์ในการบริหาร การแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การ
สื ่อสาร การคิดวิเคราะห์ บุคลิกภาพสากล ความเข้าใจวัฒนธรรมที ่แตกต่างและจิตสาธารณะ) ให้มี
ความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตามมาตรฐาน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และ
คุณค่าของผลผลิต และผลลัพธ์  

นโยบาย 3 เสริมสร้างระบบแรงจูงใจ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการ
ทำงาน และวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร  

3.1 ยกยอ่งเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพมีผลงานเชิงประจักษ์  
3.2 พัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าของครู ให้มีสมรรถนะ/วิทยฐานะที่สอดคล้องกับการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียน ห้องเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
นโยบาย 4 สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็น

ครู การเป็นครูมืออาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
นโยบาย 5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ดำเนินการวางแผน สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้

สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและสังคม โดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย 
Dokcares Administrative Model  

เป้าประสงค์ที ่ 3  โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ เข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย 
Dokcares Administrative Model  

นโยบาย 1 กระจายอำนาจ และความรับผิดชอบ  
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน มีความ

เข้มแข็งในการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบคุณภาพ Dokcares Administrative 
Model  

1.2 บูรณาการการทํางานระหว่างฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน 
ร่วมกันพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ScQA และ OBECQA  

1.3 พัฒนาช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณที ่มี
ประสิทธิภาพ  

1.4 สร้างความความรู้ ความเข้าใจในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุ (e-marketing & e-bidding) ให้กบัครูและบุคลากรทางการศึกษา  

นโยบาย 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างคุ้มค่า และมีประโยชน์สูงสุด  
2.1 เร่งสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้า

งาน ถึงความจำเป็น และประโยชน์ของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการจัดและพัฒนาการศึกษา  
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพสู่โรงเรียน

มาตรฐานสากล ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ScQA และ 
OBECQA 

นโยบาย 3 ส่งเสริมการใช้การวิจัยเป็นฐานให้โรงเรียนมีนวัตกรรม องค์ความรู้ และฐานข้อมูลด้าน
การศึกษาที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นโยบาย 4 ส่งเสริมให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และหัวหน้างาน มีความรับผิดชอบต่อ
ผลการดำเนินงาน (มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิทยฐานะ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน การเป็นพลเมืองดี มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ความเสียสละต่อส่วนรวม ความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใจกว้างเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น)  

4.1 ส่งเสริมให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียให้เพ่ิมสูงขึ้น ลดอัตราการออกกลางคัน และแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  

4.2 พัฒนาช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวกับโรงเรียน องค์
คณะบุคคลที่เกีย่วข้อง และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  
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นโยบาย 5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัย และน่าเชื่อถือสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงาน
อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีดความสามารถด้าน ICT และ
ระบบดิจิทัล  

นโยบาย 6 การประกันคุณภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวบ่งชี้ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมินรอบสี่ ผลผลิต โรงเรียนมีการดำเนินงานตามพันธกิจ ที่สอดคล้องกับ
ผลผลิตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 4 ผลผลิต ดังนี้ 1) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
2) ผู ้จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  3) เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  4) ผู ้ที ่มี
ความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และฝ่ายบริหาร กำกับ ประสาน 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อให้ภารกิจดังกล่าว สามารถตอบสนองสภาพปัญหา และรองรับการขับเคลื่อน
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย รัฐบาล ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. จุดเน้น 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมทุกคน
ต้อง “เก่งดี มีความสุข และปลอดภัย” โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
1) จุดเน้นด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  

1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ มีการปรับปรุงตามความเหมาะสม  
ตัวช้ีวัด  

1.1 หลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียน  
1.2 โครงสร้างเวลาเรียนมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับนักเรียน  
1.3 ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในแต่ละช่วงชั้น  
1.4 สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการใช้ Active Learning และนวัตกรรมการเรียนรู้ 

2. นักเรียนมีสมรรถนะท่ีสำคัญสู่มาตรฐานสากล ดังต่อไปนี้  
มุ่งหวังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพ (เก่ง= ความรู้ และความสามารถ ; รู้ ตน รู้ คน รู้ เรียน/งาน) : มี

ความรู้ (Knowledge) ความสามารถ (Skill ; ทักษะฝี มือ ) ตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มาตรฐานสากล มีความสามารถในการคิด มีทักษะการเรียนรู ้ และการทํางาน  มี
ความสามารถแข่งขันในระดับสากล มีคุณธรรม (ดี ด้วย “คุณธรรม (ธรรมที่เป็นคุณ) ดีภายใน + ดีภายนอก + 
ดําเนินเป็นนิสัย “ความดีที่มั่นคง ยั่งยืน” “มีจริยธรรม (ธรรมที่เป็นจริยวัตร) ” “มีจรรยาบรรณ(คุณธรรม + 
วิชาชีพ) ”มีพรหมวิหารธรรม (เมตตา:ความรัก; กรุณา: ความสงสาร; มุทิตา: มีจิตอ่อนโยน ; อุเบกขา : การวาง
เฉย ) และมีคุณลักษณ์ (งาม :ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ [มารยาทดี : สามดี “ดีกาย ดีวาจา ดี
ใจ” กายดี; สะอาด เรียบร้อย ครบถ้วน ถูกต้อง ยิ้มแย้มแจ่มใส ยิ้ม ไหว้ ทักทาย สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน 
สํารวม (กิริยา ท่าทาง คําพูด สงบเสงี่ยม) ถูกกาลเทศะปฏิบัติเหมาะสม วาจาดี ;วาจาอ่อนหวาน รู้จัก ขอโทษ 
ขอบคุณ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดคําหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดปด ไม่พูดต่อปากต่อคําผู้ใหญ่ ไม่พูดร้าย ทักทาย
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ด้วยรอยยิ้ม และอัธยาศัยไมตรี ใจดี  ; ใจอ่อนโยน ใจไมตร ีใจอารี ใจเมตตา ใจกรุณา ใจอาสา ใจบุญ และมีใจ
เกือ้กูล มีวินัย : ระเบียบ ตรงเวลา สะอาด สุภาพ รับผิดชอบ] มีคุณค่าต่อสังคม มีทักษะชีวิตที่ดี ดังนี้  

     2.1 นักเรียนเป็นคนเก่ง มีสมรรถนะสําคัญสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย (เก่ง : 
คุณภาพ ความสามารถในการเชื่อมโยงการรับรู้ ความรู้สึก ประสบการณ์ความคิดและจินตนาการ)  

     ตัวช้ีวัด  
     1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ

ระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลัก 5 วิชา โดยรวมเพ่ิมข้ึน เฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3  
     2) นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร  
     3) นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีแรงจูงใจสู่อาชีพด้วยการแนะแนวทั้งโดยครู และ

ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ และได้รับการความรู้ ทักษะ ที่เหมาะสมกบัการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต   
     4) นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการ

สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามช่วงวัย  

     5) นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานที่กำหนด 
ร้อยละ  50  

     6) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะผู้นำนักเรียนอาเซียน  
     7) ร้อยละ 50 ของนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเรียนต่อสายอาชีพ  
     8) นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศ

วิชาการ สื่อสารสองภาษา ลํ้าหน้าทางความคิด ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  
     9) นักเรียนทุกคนได้ใช้ห้องอาเซียนอย่างมีประสิทธิภาพ  
     10) มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรโรงเร ียน

มาตรฐานสากลที่มีประสิทธิภาพ  
     11) มีข้อสรุป/แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล  
     12) มีแนวทาง/วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนให้เชื ่อมโยง ตั้งแต่ระดับห้องเรียน 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ  
     2.2 นักเรียนเป็นคนดี มีความสุข มีคุณธรรม (ครองคนเป็น) และจริยธรรม (ครองตนได้)  

มีจรรยาบรรณ (เก่งครองเรียนรู้/งาน) และเป็นคนงาม (มารยามดี มีวินัย ใส่ใจรับผิดชอบ) รู้รักสามัคคี มีความ
สมานฉันท์ปรองดอง มีระเบียบวินัย จิตสํานึก ความรับผิดชอบ ต่อสังคมการยึดมั่ นในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย มีความภาคภูมิใจ ในประวัติศาสตร์ มีความสํานึกในความเป็นพลเมืองชาติ
ไทย ห่างไกลสิ่งเสพติด อบายมุข มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม รณรงค์การต่อต้านทุจริตทุก
รูปแบบ ดํารงวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง)] และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
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     ตัวช้ีวัด  
1) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น “มีทักษะในการแกป้ัญหาและอยู่อย่างพอเพียง   
2) นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มี “ความมุ ่งมั่นในการศึกษา การทํางาน และ

สามารถปรับตัวเข้ากับพหุวัฒนธรรม บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย”  
3) นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สอดคล้อง 

ตามช่วงวัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
4) นักเร ียนทุกคนมีจ ิตส ําน ึกในการส ืบสานประเพณี อนุร ักษ์ว ัฒนธรรม อนุร ักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
5) นักเรียนทุกคนป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

โรงเรียน  
6) นักเรียนทุกคนมีทักษะป้องกันตนเองให้ปลอดภัยกับโรคติด เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 
     2.3 นักเรียนได้รับการประกันโอกาสทางการศึกษา (ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเต็ม

ศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบท่ีหลากหลายตามหลักวิชา)  
     ตัวช้ีวัด  

1) เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษา ที่มีคุณภาพ คุณธรรมและคุณลักษณ์ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร และอัตลักษณ์ แห่งตน  

2) นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี พ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรี และศิลปะ เป็นรายบุคคลไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80  
2) จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มุ่งเน้น การวางแผน สรรหาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรยีน 
และสังคม ยกระดับความแข็งแกร่งของผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้นําทาง
วิชาการ และผู้นําการเปลี่ยนแปลง ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพ และมีสมรรถนะในการจัด  
กระบวนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู มีทัศนคติ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้  

2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะในการสื่อสาร มีสมรรถนะในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัด  
     1) ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด และการวัดประเมินผลให้

สามารถพัฒนาและประเมินผลนักเรียนให้มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีทักษะ มีความปลอดภัย และสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อไวรัสโรนา 2019 (COVID-19) ได้ด ี
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     2) สนับสนุนครใูห้จัดทำ ID Plan เพ่ือยกระดับคุณภาพการพัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ 
     3) ครูได้รับการนิเทศแบบกัลยาณมิตรโดยผู้บริหารสถานศึกษา และครู ทั้งในโรงเรียน หรือภาค

ส่วนอื่น ๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน  
     4) ครูสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนให้เกิด “ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”  
     5) ครูจัดกระบวนการเรียนรู ้ให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก มี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและพหุวัฒนธรรม  
     6) ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนรู้  
     7) ครูได้รับขวัญ และกำลังใจและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (Incentives 

and Rewarding System)  
     8) ครูมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และเป็น

แบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)  
     9) ครูมีความเป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับการยกยองเชิดชูเกียรติอยา่งเหมาะสม 
     10) ครูมีทักษะด้านการใช้ชีวิต และปลอดภัยสามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคติดเชื้อไวรัสโร

นา 2019 (COVID-19)  
     11) ครูได้มีการส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาด้านดิจิทัล และนวัตกรรม 
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการเป็นผู้นํามืออาชีพ สามารถบริหารงานทุกด้าน

ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ด้วยระบบ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและกรอบของ
เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

ตัวช้ีวัด  
ฝ่ายบริหารสถานศึกษา มีภาวะผู้นํามืออาชีพ สามารถบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในระดับดี

ขึ้นไป  
3) จุดเน้นด้านพัฒนากำลังคนและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  

โรงเรียนสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ และโรงเรียนมีการวิจัยที ่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได ้ 

ตัวช้ีวัด  
1) โรงเรียนสร้างค่านิยมเชิงบวกในการเรียนสายอาชีพ เพ่ือลดสัดส่วนการเรียนสายสามัญ  
2) ร้อยละ 80 ของงานวิจัยของครูและโรงเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้ 

4) จุดเน้นด้านการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประเมินสถานศึกษา และนักเรียนที่เหมาะสมกับสถานศึกษา และ

นักเรียนมีระบบทดสอบเพื ่อประเมินผ่าน หรือซ้ำชั ้น มีการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ตัวช้ีวัด  
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1) ระบบการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาและผู้เรียน   
2) ระบบทดสอบเพื่อประเมินผ่าน หรือซ้ำชั้น ได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมในการจบการศึกษาชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
5) จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ  

เร่งรัดพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง คล่องตัว 
เกิดแรงบันดาลใจ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ Dokcares Administrative Model 
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนทั้งระบบที่มุ ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนรอบด้าน เพื่อให้เกิดความสุขอย่างเป็นรูปธรรม ให้นักเรียนมีคุณภาพ 
คุณธรรม และทักษะอาชีพ เพื่อให้มีความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับสูงและโลกของการทำงาน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานระดับสากลได้เป็นอย่างดี ดังนี้ 

5.1 โรงเรียนบริหารจัดการคุณภาพ Dokcares Administrative Model โดยมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ และ
คุณค่าของผลิต/ผลลัพธ์ เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อผลผลิต และผลลัพธ์
ของการดำเนินงาน (Participation and Accountability)  

ตัวช้ีวัด  
1) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้อง  
2) สร้างทีมงานในการบริหารงบประมาณในแต่ละกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
3) กำหนดมาตรการในการบริหารงบประมาณให้ชัดเจนในระดับกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
4) จัดทำแผนควบคุม กำกับ ที่ชัดเจนเชื่อมโยงกันทุกระดับกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้  
5) สร้างระบบการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสาร

เกีย่วกบักระบวนการเรียนรู้  
6) จัดระบบรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ และต่อเนื่อง  
7) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณ ระดับกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ให้แข็งแกร่ง  
8) โรงเรียนเชิดชูเกียรตินักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน  
5.2 โรงเรียนจัดและพัฒนาการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 

โรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง และโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ตัวชี้วัด  
1) พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน ที่สอดคล้องกับบริบท และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  
2) สร้างและสนับสนุนเครือข่ายสถานศึกษา ให้เข้มแข็งในการร่วมมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
3) พัฒนาประสิทธิภาพการวางแผนของสถานศึกษาให้เป็นระบบ  
4) ปรับปรุงระบบการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาที่เป็นระบบ  
5) สนับสนุนการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา  



28 
 

6) โรงเรียนมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ Dokcares 
Administrative Model  สู่รางวัลคุณภาพ OBECQA  

7) สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงาน ด้วย Dokcares Administrative Model  ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือการให้บริการที่ด ีมีคุณธรรมและมีความสุข 

8) นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
9) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐาน  
5.3 พัฒนาระบบ ICT และระบบดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และการบริหารอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
ปัจจัย/เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ (Key Success Factors) มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วม ร่วมมือ สร้าง

ขวัญ กำลังใจ รับผิดชอบ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เชิดชูคนดี โดยใช้สร้ าง วัฒนธรรม
คุณภาพ Dokcares Administrative Model คือ การเสริมสร้างจิตสำนึกคุณภาพ (คุณภาพนักเรียน คุณภาพ
งาน คุณภาพชีวิต คุณภาพชุมชน/สังคม) วิถีชีวิตคุณภาพ (การครอง คน :คุณธรรม , การครองตน: จริยธรรม 
การครองงาน : จรรยาบรรณ) และการบริหารสถานศึกษาคุณภาพ (นิติธรรม, คุณธรรม, ความโปร่งใส, ความมี
ส่วนร่วม, ความรับผิดชอบ, ความคุ้มค่า) โดย  

1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของชุมชนเกิดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อนักเรียน โดยบูรณาการ
การทำงานของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ดำเนินการชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
นโยบาย ให้บุคลากร และผู้ที่ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ได้รับทราบอย่างชัดเจน เพ่ือการมีส่วนร่วม และสนับสนุน
ให้การดำเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการดำเนินงาน (Participate) การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (Collaborate) การประสานและการบูรณาการในการทำงาน 
ติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆ (coordinate)  

3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างๆ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงาน ด้วยเทคนิคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสื่อดิจิตอล ICT นวัตกรรม สื่อการ
เรียนรู้ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจ ด้วยการยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลส่งเสริมการให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
เมื่อสามารถดําเนินการได้ประสบผลสําเร็จ และพัฒนาระบบการติดตาม การดําเนินงาน ทั้งการดําเนินงานตาม
นโยบาย และการติดตามสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้การทํางานทั้งในและนอกโรงเรียน  ที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด  

4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลด้วย Dokcares Administrative Model  

5. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถบูรณาการ และเชื่อมโยงกับระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
รายงานต่อสาธารณชน จะเป็นกลไกในการสร้างการรับรู้ของโรงเรียนและนักเรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อนักเรียน ผ่านระบบการกำกบัตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
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กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ด้านหลักสูตร
และกระบวนการ
เรียนรู้ 
1.1 นักเรียนมี
สมรรถนะสำคัญสู่
มาตรฐานสากล 
(Students 
Competencies) 

1. เสริมสร้างสมรรถนะสำคัญและ
ความสามารถทางวิชาการตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีสมรรถนะ
สำคัญและความสามารถทางวิชาการตาม
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6 มีสมรรถนะในการศึกษาต่อ หรือประกอบ
อาชีพ 
3. หลักสูตรสถานศึกษามีสาระการเรียนรู้ที่
จำเป็นในศตวรรษที่ 21 

2. เร่งรัดพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และสื่อการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา 
มาตรฐานการศึกษา จุดเน้นของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและจุดเน้นของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1-3 ที่แสวงหาความด้วยตนเอ ใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ มีทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะ
ชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ตาม
ช่วงวัย 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4-6 ที่แสวงหาความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา ใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ ใช้ภาษาอังกฤษ มี
ทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย 

3. เร่งรัดพัฒนาการทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ร้อยละ 80  ของนักเรียนที่มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. เสริมสร้างลักษณะนิสัยรักการ
อ่าน 

1. ร้อยละ 75 ของนักเรียนที่มีนิสัยรักการ
อ่าน 
2. ร้อยละ 75 ของนักเรียนมีความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
3. ร้อยละ 75 นักเรียนที่มีความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ 
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  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย 
4. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่มีการเรียนรู้
จากการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5. จำนวนแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 

5. เสริมสร้างศักยภาพในด้านทักษะ
ชีวิต ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
มีความคิดสร้างสรรค์ตามระดับ
การศึกษาและมีทักษะการสื่อสาร 

1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนมีโครงงานอาชีพอิสระเพ่ือ
การมีรายได้ระหว่างเรียน 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายสายสามัญได้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะวิชาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพ
เพ่ือดำรงชีวิตได้ 
4. นักเรียนทุกคนได้รู้ผ่านประสบการณ์ตรง
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

7. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน
และครูใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสื่อ
อิเลคทรอนิกส์เพ่ือการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมข้ึน 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือการเรียนรู้ 
3. อัตราส่วนคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน 1:10 

8. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
ภาษาท่ีสองและมีความพร้อมต่อ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. นักเรียนมีความสามารถด้านทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
2. ร้อยละ 75 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้รักษาคุณภาพเกณฑ์มาตรฐาน
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมพหุ

1. โรงเรียนมีกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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วัฒนธรรมและปลอดภัยจากโรค
อุบัติใหม่  

2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการใช้ชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal)และปลอดภัยจากโรคอุบัติ
ใหม ่ 

1.2  นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
รักสามัคคีปรองดอง
สมานฉันท์ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ 
ภูมิใจในความเป็น
ไทยห่างไกลยาเสพ
ติดมีคุณลักษณะ
และทักษะทางสังคม
ที่เหมาะสม 
(Students 
Characteristics & 
Social Skills) 

1. ปลูกฝังให้มีนักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ค่านิยมคนไทย 12 ประการ 
2. ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นชาติ
ไทยในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และค่านิยมคนไทย 12 ประการ 
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความสำนึกใน
ความรักชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ 

3. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สังคม
ศึกษา ประชาธิปไตย มีความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ชาติไทยสังคมศึกษา 
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก 
2. จำนวนกิจกรรมของโรงเรียนที่จัด
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม (คุณธรรม
พ้ืนฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด 
ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ 
และกตัญญู/ ค่านิยมไทย 12 ประการ 

 4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มีอัตลักษณ์ตามที่
โรงเรียนกำหนด ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และ
อยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ มีทักษะการ
แก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง มี
ความมุ่งม่ันในการศึกษาและ การ
ทำงานสามารถปรับตัวเข้ากับพหุ
วัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย 

1. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เป็นลูกท่ีดีของพ่อ
แม่ ผู้ปกครอง 
2. ร้อยละ 95 นักเรียนที่ไม่ปัญหาทางด้าน
การปกครอง 
3. ร้อยละ 100 นักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกสถานศึกษา
โดยผ่านการวางแผนกำหนดกิจกรรมและ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
4. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะ
การแก้ปัญหาและอยู่อย่างพอเพียง 
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5. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี
ความมุ่งม่ันในการศึกษาและการทำงานและ
สามารถปรับตัวเข้ารับพหุวัฒนธรรมบน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 

1.3 นักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

1. เร่งรัดให้นักเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างมี
คุณภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของประชากรในวัยเรียนใน
เขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ร้อยละ 90 ของผู้จบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 

2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัด
การศึกษาจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ร้อยละ 50 ของผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ที่ได้รับบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระดับดี
มาก 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับ
นักเรียน 

1. อัตราการออกกลางคันลดลงร้อยละ 0.12 
2. อัตราการเรียนต่อของผู้จบชั้น ม.3 เพ่ิม
สูงขึ้น 
3. จำนวนนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่
ตั้งครรภ์ลดลงร้อยละ 100 
4. นักเรียนที่กระทำผิดวินัยต่างๆเมื่อเทียบกับ
ปี 

 
 
 

 ก่อนลดลงร้อยละ 50 
5. ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครองที่
มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในระดับดี
มาก 

4. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและสุนทรี
ภาพ 

1. นักเรียนร้อยละ 100 มีน้ำหนักส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริม
ศักยภาพด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์ไทย กีฬา
ไทย/พ้ืนบ้านและนันทนาการ 

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพ
ติด 

1. นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด
ลดลงร้อยละ 100 
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2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ติดสารเสพติด
เข้ารับการบำบัด 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการ
มีงานทำ 

ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพ
เหมาะสมกับศักยภาพของตนสามารถนำไป
ประกอบอาชีพได้เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

7. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 1. นักเรียนด้อยโอกาสร้อยละ100 ได้รับการ
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
2. นักเรียนร้อยละ 100 ที่มีความสามารถ
พิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความเป็นเลิศ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา 
กีฬา ดนตรี และศิลปะอย่างน้อย 1 อาชีพ 

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

2. ด้านครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
2.1 ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา
องค์ความรู้และ
สมรรถนะผ่านการ
ปฏิบัติจริงและการ
ช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง 
(Continuous 
Professional 
Development 

1. เสริมสร้างความสามารถในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้การวัด
และประเมินผลและพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพตนเอง
อย่างต่อเนื่องเพ่ือยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน 

1. ร้อยละ 100 ของครูได้รับการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานที่
กำหนดและสามารถปรับการเรียนเปลี่ยนการ
สอน ที่ส่งผลให้นักเรียนทุกคนพัฒนาได้เต็ม
ตามศักยภาพ 
2. ร้อยละ 100 ของครูที่จัดการเรียนรู้ตาม
ตัวชี้วัด 
3. ร้อยละ 100 ของครูที่มีความรู้และทักษะ
ในการใช้ระบบ ICT ในการบริหารจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลและการ
บริหารจัดการศึกษา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนา
และใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
หรือมีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 

- ร้อยละ 100 ของครู มีการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือจัดการเรียนรู้ 
- ร้อยละ 90 ของครู มีรายงานผลการพัฒนา
และใช้นวัตกรรม หรือวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
จัดการเรียนรู้ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
เรื่อง 
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2.2 ครูได้รับการ
พัฒนาการเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกมี
ภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและ
สังคมพหุวัฒนธรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก 

1. ร้อยละ 100 ของความสำเร็จในการ
พัฒนาครูที่ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
และบริบทรอบตัวผู้เรียน 
2. ร้อยละ 100 ของครูสามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศสมาชิก
อาเซียนในการสื่อสารอย่างน้อย 1 ภาษา 

2.3 ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีขวัญและ
กำลังใจและแสดง
ศักยภาพในการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ (Incentives 
and Rewarding 
System) 

1. เสริมสร้างขวัญกำลังใจในการ
พัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การจูง
ใจ ในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนผลงานการ
สอนที่แสดงศักยภาพการสอน
อย่างมืออาชีพ เป็นเชิงประจักษ์
และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่าง
เหมาะสม 
4. ส่งเสริมให้ครูมีและเลื่อนวิทย
ฐานะ 

10. ร้อยละ 100 ของครู มีขวัญและกำลังใจ
การพัฒนาตนเองตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
11. ร้อยละ 100 ของครู มีขวัญและกำลังใจ
การพัฒนานักเรียนเต็มศักยภาพ 
12. ร้อยละ 45 ของครู มีผลการจัดการ
เรียนรู้อย่างมืออาชีพเป็นเชิงประจักษ์และ
ได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 

2.4 ส่งเสริมให้
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
คุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สังคม 
(Professional 
Ethics) และมีความ
เป็นมืออาชีพ มีผลงาน
เชิงประจักษ์ได้รับการ

1. ส่งเสริมสนับสนุน มีวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. เสริมสร้างจิตวิญญาณและ
อุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษา
ของชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
สังคม 
3. เสริมสร้างทักษะในการเข้าถึง
และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(Professional Learning 
Community : PLC) 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ที่มุ่ง
พัฒนาการศึกษาของชาติและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่สังคม 
3. ร้อยละ 100 ของครู มีทักษะในการเข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ร้อยละ 100 ของครู ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
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ยกย่องเชิดชูเกียรติ
อย่างเหมาะสม 

5. พัฒนาระบบแรงจูงใจให้ได้
มาตรฐานและมีความสอดคล้อง
กับผลการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาให้เกิดความศรัทธาใน
วิชาชีพและความภูมิใจในการ
มุ่งม่ันในการสร้างสรรค์ผลงาน
แบบมืออาชีพ 

2.5 ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะการใช้
ชีวิตตามวิถีใหม่ (New 
Normal) และ
ปลอดภัย สามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่  

1. ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตตามวิถี
ใหม่ 
2. มีมาตรการการดูแลความ
ปลอดภัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากโรคอุบัติใหม่ 
3. ส่งเสริมให้ครูมีการปรับตัว
เพ่ือให้พร้อมรับกับการปรับ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่ตามวิถีใหม่ (New 
Normal) 

1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีทักษะการใช้ชีวิตตามวิถีใหม่ (New 
Normal) 
2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีความปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่ 
3. ร้อยละ 90 ของครู มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามวิถีใหม่ (New 
Normal) 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 
Administrative Model 

จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
3.1 โรงเรียนจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาและ
มาตรฐานสากล 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1. จัดกิจกรรม วิเคราะห์ทบทวนและประเมิน
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ร้อยละ 90 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ
พึงพอใจหลักสูตรสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 2. พัฒนาระบบการเรียนรู้ 1. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ตามวิถีใหม่ (New Normal) 
ในนระดับดีขึ้นไป 
2. มีผลงานวิจัยในชั้นเรียน/ผลการพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนารูปแบบ
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การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในลักษณะ
ต่างๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 
3. ครูทุกคนใช้และผลิตสื่อการเรียนรู้/
นวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 

3.2 บริหารจัดการ
ระบบคุณภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล ด้วย 
Dokcares 
Administrative 
Model 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย 
Dokcares Administrative 
Model โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่
มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อผลการ
ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
นักเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ใช้บริการและสังคมเป็นสำคัญ 

1. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐาน (Management with 
Quality and standards) 
2. ร้อยละ 95 ของบุคลากรที่พึงพอใจต่อ
กระบวนการบริหารจัดการในระดับมาก 
3. โรงเรียนมีการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนครบ
ตามระยะที่กำหนด 
4. โรงเรียนมีความสำเร็จของการดำเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน อยู่ในระดับดี 
5. โรงเรียนมีระดับความสำเร็จในการควบคุม
ภายใน อยู่ในระดับดีมาก 
6. โรงเรียนมีความสำเร็จในการเปิดเผยข้อมูล  

  อยู่ในระดับดีมาก 
7. โรงเรียนมีคุณภาพในการบริการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศอยู่ในระดับดีมาก 
8. ผู้รับบริการร้อยละ 95 มีความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
9. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารวิชาการในศตวรรษท่ี 21 ใน
ระดับดีข้ึนไป 
10. องค์กรและคณะบุคคลทุกคนมีความ
ตระหนัก จิตสำนึกรับผิดชอบและผลประโยชน์
ส่วนรวม 
11. โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็ง
ในการบริหารและจัดการศึกษาสามารถ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและธรรมาภิบาล
อยู่ในระดับดีมาก 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
12. โรงเรียนมีระดับความสำเร็จของการ
กระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษาไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยู่ในระดับ 5 
13. โรงเรียนมีคณะกรรมการสภานักเรียน 
ผู้แทนนักเรียนและได้รับการพัฒนาให้มี
บทบาทในการร่วมพัฒนาร่วมกับโรงเรียน 
14. โรงเรียนมีการเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วม
ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
15. โรงเรียนมีระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในระดับดีมาก 
16. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นเทียบเคียงกับประเทศ
ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 

 2. พัฒนาระบบคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เครือข่าย
ผู้ปกครอง และสมาคมของโรงเรียน 
ให้มีศักยภาพที่เข้มแข็ง 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เครือข่ายผู้ปกครอง และชมรมศิษย์เก่าฯ จัด
ประชุมและจัดกิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาของโรงเรียน 
2. ร้อยละ 95 มีความพึงพอใจต่อความร่วมมือ
ในการร่วมพัฒนาโรงเรียน ในระดับมาก 

 3. พัฒนาส่งเสริมการดำเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืนตามกฎกระทรวงเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์การอ่ืนๆ ที่นิเทศ ติดตาม 
กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน
ช่วยเหลือและพัฒนาการบริหารจัด 

1. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็งครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวง
อย่างมีคุณภาพ 
2. โรงเรียนมีผลการประเมินภายในเพื่อ
เตรียมการรองรับการประเมินรอบสี่ อยู่ใน
ระดับดีมาก ร้อยละ 803. โรงเรียนมี
แผนพัฒนาการศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงาน/งาน ได้รับการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
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จุดเน้น มาตรการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงาน/งาน ได้รับการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 
3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา 
4. ร้อยละ 100 ของกลุ่มงาน/งาน ได้รับการ
ติดตามประเมินผลและนิเทศการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ 

 
3. แนวทางการดำเนินงานโครงการตามกลยุทธ์ ปี  2565 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

โครงการ / กิจกรรม จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

1. โครงการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 91,400 ครูวสันต์ 

2. โครงการความภูมิใจในท้องถิ่น 5,000 ครูประสาร 

3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 27,400 ครูณิษา 

4. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 2,000 ครูพันทิดา 

5. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 4,000 ครูวนิตย์ 

6. โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 40,815 ครูสุรินทร์ 

7. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 78,500 ครูสุรินทร์ 

8. โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 10,000 ครูประสาน 

9. โครงการจิตอาสารวมใจป้องกันภัยจากโรคติดต่อ 2,000 ครูเขมนัส 
10. โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 2,000 ครูกฤษณะพันธ 

11. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของการศึกษา 26,700 ครูเกษมณี 
12. โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 309,000 

 
ครูกัลยาณี 

13. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 1,000 ครูกฤษณะพันธ 

14. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 285,000 ครูจอมใจ 

15. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน 90,000 ครูสุพิศ 
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โครงการ / กิจกรรม จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

16. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 6,000 ครูประสาน 

17. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 268,215 ครูกัลยาณี 

18. โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 107,483 ครูเกษมณี 

19. โครงการจัดการเรยีนรู้เพื่อเสรมิศักยภาพสู่ความเป็นเลศิ 8 กลุ่มสาระฯ 158,773 ครูกัลยาณี 

20. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ 58,500 ครูจุฬาลักษณ์ 

21. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 49,300 ครูระวิพรรณ 

22. โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะการเพ้นท์และออกแบบ 38,000 ครูสุพิศ 

23. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม 8,000 ครูวนิดา 

24. โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 10,000 ครูนุชิดา 

25. โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 26,000 ครูกฤษณะพันธ 

26. โครงการจัดทำศูนย์ฝึกอาชีพ 238,000 ครูจอมใจ 

รวม 1,943,086   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

27. โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 461,000 ครูอุทัยวรรณ 
28. โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 72,450 ครูวรรณพร 
29. โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของครูและนักเรียน 165,500 ครูวรรณพร 

30. โครงการจัดการเรียนรู้ผ่าน DLIT 2,000 ครูกฤษณะพันธ 

31. โครงการส่งเสริมระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 25,000 ครูสิริพันธุ์ 

32. โครงการส่งเสริมผลิตสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 145,000 ครูวนิดา 

33. โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน - ครูกัลยาณี 

รวม 870,950   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 
Administrative Model 
34. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลุยทธ์ และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 7,000 ครูสิริพันธุ์ 



40 

โครงการ / กิจกรรม จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ 
35. โครงการบริหารงานแผนงานและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษา 31,625 ครูจุฑามาศ 

36. โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป 528,584 ครูจอมใจ 

37. โครงการปรับปรุงห้องเหลืองปรีดียาธรณ์ 190,000 ครูจอมใจ 

38. โครงการตามนโยบายเร่งด่วน 254,620 ผอ.ลาวัลย ์

39. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ - ครูมัลลิกา 

รวม 1,011,829   
รวมทั้งสิ้น 3,825,865  

 
4. การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  

       1) ผู ้เรียนร้อยละ 70 ของชั ้น ม.1-3 มีผลการทดสอบการอ่านภาษาไทยตาม

แบบทดสอบการอ่านและการเขียนแต่ละระดับของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 ได้คะแนนร้อยละ  60 ขึ้นไป  

       2) ผู ้เรียนร้อยละ 70 ของชั ้น ม.4-6 มีผลการทดสอบการอ่านภาษาไทยตาม

แบบทดสอบการอ่านและการเขียนแต่ละระดับของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป  

       3) ผู ้เรียนร้อยละ 70 ของชั ้น ม.1-3 มีผลการทดสอบการเขียนภาษาไทยตาม

แบบทดสอบการอ่านและการเขียนแต่ละระดับของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 ได้คะแนนร้อยละ  60 ขึ้นไป  

      4) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั ้น ม.4-6 มีผลการทดสอบการเขียนภาษาไทยตาม

แบบทดสอบการอ่านและการเขียนแต่ละระดับของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 38 ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

     5) ผู้เรียนร้อยละ 65 ของชั้น ม.1-3 มีผลการทดสอบการอ่านภาษาต่างประเทศ ตาม

แบบทดสอบการอ่าน วัดความรู้ภายในกลุ่มสาระ ของแต่ละระดับชั้นได้คะแนนร้อยละ 

60 ขึ้นไป 

     6) ผู้เรียนร้อยละ 65 ของชั้น ม.4-6 มีผลการทดสอบการอ่านภาษาต่างประเทศ ตาม

แบบทดสอบการอ่านวัดความรู้ภายในกลุ่มสาระ ของแต่ละระดับชั้นได้คะแนนร้อยละ 60 

ขึ้นไป 

    7 ) ผ ู ้ เ ร ี ยนร ้อยละ 65 ของช ั ้น  ม .1-3 ม ีผลการทดสอบการเข ียนส ื ่อสาร

ภาษาต่างประเทศตามแบบทดสอบวัดความรู ้ภายในกลุ ่มสาระ ของแต่ละระดับชั้น       

ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

    8 ) ผ ู ้ เ ร ี ยนร ้อยละ 65 ของช ั ้น  ม .4-6 ม ีผลการทดสอบการเข ียนส ื ่อสาร

ภาษาต่างประเทศตามแบบทดสอบวัดความรู ้ภายในกลุ ่มสาระ ของแต่ละระดับชั้น       

ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป 

     9) ผู้เรียนร้อยละ 65 ของชั้น ม.1-3 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดคำนวณได้คะแนน                  

ร้อยละ 60 ขึ้นไปตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

    10) ผู้เรียนร้อยละ 65 ของชั้น ม.4-6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิดคำนวณได้คะแนน                

ร้อยละ 60 ขึ้นไปตามแผนทดสอบแต่ละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด ในกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

 

    1) ผู้เรียนร้อยละ 80 ของชั้น ม.1-3 ผ่านการทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
ได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไปตามการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น  
    2) ผู้เรียนร้อยละ 80 ของชั้น ม.4-6 ผ่านการทดสอบความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 
ได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไปตามการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น 
    3) ผู้เรียนร้อยละ 80 ของชั้น ม.1-3 ผ่านการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไปตามการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียน
จัดขึ้น 
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    4) ผู้เรียนร้อยละ 80 ของชั้น ม.4-6 ผ่านการทดสอบความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไปตามการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียน
จัดขึ้น 
    5) ผู้เรียนร้อยละ 80 ของชั้น ม.1-3 สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไปตามการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น 
    6) ผู้เรียนร้อยละ 80 ของชั้น ม.4-6 สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้คะแนนร้อยละ 65 ขึ้นไปตามการประเมินกิจกรรมหรือโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น 
  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

   1) ผู้เรียนร้อยละ 80 ของชั้น ม.1-3 สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและร่วมกัน
ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้ 
   2) ผู้เรียนร้อยละ 80 ของชั้น ม.4-6 สามารถรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและร่วมกัน
ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้ 
   3) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น ม.1-3 สามารถนำประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ      

มาใช้ในการจัดโครงการ โครงงานชิ้นงานและผลผลิต 

  4) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น ม.4-6 สามารถนำประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ      

มาใช้ในการจัดโครงการ โครงงานชิ้นงานและผลผลิต 

 

   5) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น ม.1-3 สามารถนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และ

เผยแพร่  

  6) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น ม.4-6 สามารถนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต และ

เผยแพร่  

 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           

    1) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.1-3 สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ มีระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
    2) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.4-3 สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ มีระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
    3) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.1-3 สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมด้านการสื่อสาร มีระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
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    4) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.4-3 สามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคมด้านการสื่อสาร มีระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
   5) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.1-3 มีความสามารถทำงานเป็นกลุ่มและมีกระบวนทักษะ
ตามคิดสร้างสรรค์ มีระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
   6) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.1-3 มีความสามารถทำงานเป็นกลุ่มและมีกระบวนทักษะ   
ตามคิดสร้างสรรค์ มีระดับผลการเรียน 2.0 ขึ้นไป 
 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                  

   1) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
   2) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
  3) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
  4) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
  5) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
  6) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
  7) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 
ขึ้นไป 
  8) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 
ขึ้นไป 
   9) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้    
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามเป้าหมายของโรงเรียนที ่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน             
3 ขึ้นไป 
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  10) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น ม.4 –6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้    
สุขศึกษาและพลศึกษา ตามเป้าหมายของโรงเรียนที ่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน           
3 ขึ้นไป 
  11) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น  ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
  12) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น  ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้นไป 
  13) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้น
ไป 
  14) ผู้เรียนร้อยละ 70 ของชั้น ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 3 ขึ้น
ไป 
  15) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.1 – 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป 
  16) ผู้เรียนร้อยละ 60 ของชั้น ม.4 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ตามเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดไว้ มีระดับผลการเรียน 2 ขึ้นไป 
  17) ผ ู ้ เร ียนร้อยละ 35 ของช ั ้น ม.6 ม ีผลการทดสอบระดับชาติสูงกว่าค ่าเฉลี่ย
ระดับประเทศหรือระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

   1) ผู้เรียนร้อยละ 70 ในระดับชั้น ม.1 – ม.3 มีความรู้ทักษะในการจัดการในระดับชั้น 
   2) ผู้เรียนร้อยละ 70 ในระดับชั้น ม.4 – ม.6 มีความรู้ทักษะในการจัดการในระดับชั้น 
   3) ผู้เรียนร้อยละ 70 ในระดับชั้น ม.1 – ม.3 มีเจตคติในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   4) ผู้เรียนร้อยละ 70 ในระดับชั้น ม.4 – ม.6 มีเจตคติในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
   5) ผู้เรียนร้อยละ 70 ในระดับชั้น ม.1 – ม.3 มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานหรืออาชีพ 
   6) ผู้เรียนร้อยละ 70 ในระดับชั้น ม.4 – ม.6 มีเจตคติท่ีดีต่อการทำงานหรืออาชีพ 

 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
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 อัตลักษณ์โรงเรียน : เสมอภาคทางการศึกษาทุกชาติพันธุ์ 

      1)  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน 

  เอกลักษณ์ : ยิ้ม ไหว้ ทักทาย 

      1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีมารยาทในการพูดที่ดี  

      2)  ผู้เรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยในวันศุกร์ 

 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย   

  1) ผู้เรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
  2) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง 
  3) ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น    

 

3) มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

   ผู้เรียนร้อยละ 80 ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ แตกต่าง ระหว่างบุคคลในด้าน เพศวัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม  ประเพณี และชนเผ่า 

 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

  1) ผู้เรียนทุกคนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม 
  2) ผู้เรียนทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น มีความเอื้อเฟื้อต่อ
ผู้อื่นและสังคม 
  3) ผู้เรียนร้อยละ 70 ขึ้นไปมีการแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
  4) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 

 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

   1) สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน ปฏิบัติได้สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
   2) สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลต้นสังกัดและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
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     1) สถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และนำแผนไปปฏิบัติ มีร ูปแบบกระบวนการบริหารที ่ชัดเจน และเป็น
แบบอย่างได้ 
     2) สถานศึกษามีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบ
การวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 
    3) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษา ให้เกิดคุณภาพสูงสุด 
    4) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา  
    5) สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
     6) สถานศึกษาจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษา กรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน  ปรับปรุง
พัฒนาการศึกษาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

       ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการ
พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที ่เน้นคุณภาพผู ้เรียน ด้านวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

     1) สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เข้ารับการ
อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี 
     2) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมตามโครงการคูปองครู เพื่อพัฒนา
วิชาชีพไม่น้อยกว่า 12 – 20 ชั่วโมงต่อปี 
     3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน จัดกิจกรรมชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือพัฒนางานไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมงต่อปี 
     4) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนให้มีหรือเลื่อน
วิทยฐานะสูงขึ้น 
     5) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอนและ
ปรับการสอนตามผลการวิจัย  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

     1) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน จัด
บรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความ
ปลอดภัย 
    3) สถานศึกษาจัดให้มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้อง
พยาบาล ห้องศิลปะ ห้องดนตรี ห้องนาฏศิลป์ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้  

    1) สถานศึกษามีเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
    2) สถานศึกษามีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
    3) สถานศึกษามีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลที่เอ้ือต่อบุคลากร และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
    4) สถานศึกษามีการจัดทำแผนภูมิโครงการบริหารโรงเรียน 
    5) สถานศึกษานำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

 

1) ครูทุกคนวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนำผลการวิเคราะห์มาใช้ใน 
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
     2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และการปฏิบัติจริงผ่านโครงงานIS และ
นักเรียนขยายผลความรู้นำไปใช้ในชีวิตได้ 
    3) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นการฝึกปฏิบัติจริง 
    4) ครูร้อยละ 70 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการปฏิบัติจริงผ่านSTEM   

 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

     1) ครูร้อยละ 70  ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนสอดคล้องกับสาระที่สอนสร้างแรงจูงใจให้

นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

     2) ครูทุกคนพัฒนาสื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับสาระที่สอน

สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้คนละไม่น้อยกว่า 2 ชิ้นต่อปี 
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     3) ครูร้อยละ 70  ใช้วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ในชุมชนสอดคล้องกับสาระที่

สอนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้ 

     4) ครูร้อยละ 70  มีการสืบค้นข้อมูลและใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา หรือจากสื่อ
ออนไลน์ต่าง ๆ เป็นแนวทางให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  

     1) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพ่ือให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 
     2) ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อให้เด็ก
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

     1) ครูทุกคน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
     2) ครูทุกคน มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้     
     3) ครูทุกคน มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 

     1) ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกันเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

     2)  ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
1. ศึกษาข้อมูลเดิมของผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมาในปี 2558-2560 เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูล 

ในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐาน ได้กำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ ยอดเยี่ยม 
ระดับ ดีเลิศ 
ระดับ ดี 
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ระดับ ปานกลาง 
ระดับ กำลังพัฒนา 

3. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ  
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
5. คำอธิบายของมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วย ความสามารถใน
การและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ 
และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นคำนิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ หลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ในแต่ละระดับชั้น  
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดแก้ปัญหา

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ ทั้งด้วย
ตัวเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงานชิ้นงาน ผลผลิต  

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงานอย่าง 
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรจุและมีความก้าวหน้าในการ เรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น ๆ  

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) มีคุณลักษณะและคำนิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  
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2) มีความภูมิใจในห้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  

4) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ
ชัดแย้งกับผู้อ่ืน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  

เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนมีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม การวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุม่เป้าหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาครู   
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวซาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัดภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย  
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2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  

เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการ ชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี 
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข  

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีชั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือนำไปใช้ในกาปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
6. โครงการและกิจกรรมตามตัวช้ีวัดของกลยุทธ์ 
ประมาณการงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 2565 

(ข้อมูลนักเรียน 25 มิถุนายน 2564) 

1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      354  คน 3,500 บาท 1,239,000  บาท 

2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   347  คน 3,800 บาท 1,318,600  บาท 

        รวม 2,557,600  บาท 
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 หมายเหตุ แบ่งเป็นช่วงละ 1,189,100 บาท 

 *งานวิชาการ  ร้อยละ 70   รวม 1,790,320  บาท 

 *งานบริหารงานทั่วไป ร้อยละ 30   รวม   767,280  บาท 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายประจำ 

1.งบสำรองจ่ายร้อยละ 10     =    255,760  บาท 

2.ค่าจ้างชั่วคราว       =    180,000  บาท 
3.ค่าสาธารณูปโภค      =    350,000  บาท 
4.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ซ่อม บำรุงรักษา รถยนต์โรงเรียน  =    200,000  บาท 
5.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ    =    100,000  บาท 
6.ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าหมึก/ค่ากระดาษโรเนียว/ไขก๊อปปี้ปริ้น  =    100,000  บาท 

  **รวมค่าใช้จ่ายเป็น (1+2+3+4+5+6)  =  1,115,760  บาท** 

 

•คงเหลือ งบประมาณที่จะนำมาจัดสรร (2,557,600-1,115,760)  =  1,441,840  บาท 

 

หมายเหตุ 

รายการที่ 1, 4 และ 5 อยู่ในงบบริหารทั่วไป   
รายการที่ 2, 3 และ 6  อยู่ในงบงานวิชาการ 
เงินอุดหนุนเรียนฟรีฯ =   540,170.00   บาท 

 
2. รายละเอียดจำนวนเงินแยกตามกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ 
ไตรมาส 

1 
ไตรมาส 

2 
ไตรมาส 

3 
ไตรมาส 

4 
รวม 

1. ยกระดบัการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบ
ด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 500,890 376,195 520,814 139,000 1,529,680 
2. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 24,000 51,000 10,800 20,700 106,500 
3. พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของ
โรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 
Administrative Model 

      
185,636  

    
173,155  

      
189,405  

    
186,605  

     
734,801  

รวม 710,526  600,350  721,019  346,305   2,378,200  
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3. รายละเอียดจำนวนเงินตามโครงการ 

โครงการ / กิจกรรม จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพนักเรียนรอบด้านอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 

1. โครงการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 102,790 ครูวสันต์ 

2. โครงการความภูมิใจในท้องถิ่น 2,000 ครูประสาร 

3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 33,500 ครูณิษา 

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบดูแลนักเรียนรอบด้าน MAEKU CARE - ครูกฤษณะพันธ์ 

5. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 3,000 ครูวนิตย์ 

6. โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 10,000 ครูสุรินทร์ 

7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 18,000 ครูบัณฑิต 

8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 77,500 ครูสุรินทร์ 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ร.ร. 9,000 ครูบัณฑิต 

10. โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,500 ครูวรวิทย์ 

11. โครงการจิตอาสารวมใจป้องกันภัยจากโรคติดต่อ 2,000 ครูเขมนัส 
12. โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 2,000 ครูกฤษณะพันธ์ 

13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของการศึกษา 20,000 ครูเกษมณี 

14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน 80,000 ครูปภพสรรค์ 

15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 288,414 ครูจอมใจ 
16. โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 75,000 ครูกัลยาณี 

17. โครงการยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย 50,500 ครูณิฐชานันท์ 
18. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 1,000 ครูกัลยาณี 

19. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 139,595 ครูกัลยาณี 

20. โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 22,100 ครูเกษมณี 

21. โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมศักยภาพสู่ความเปน็เลิศ 8 กลุ่มสาระฯ 126,500 ครูกัลยาณี 

22. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ 22,000 ครูจุฬาลักษณ์ 



54 

โครงการ / กิจกรรม จำนวนเงิน ผู้รับผิดชอบโครงการ 

23. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 29,000 ครูระวิพรรณ 

24. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม 8,000 ครูกฤษณะพันธ์ 

25. โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 10,000 ครูกฤษณะพันธ์ 

26. โครงการโรงเรียนสุจริต - ครูอมรรัตน์ 

27. โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 10,000 ครูกฤษณะพันธ์ 

28. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 12,000 ครูกฤษณะพันธ์ 

รวม 1,174,399   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

29. โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 441,000 ครูอุทัยวรรณ 

30. โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร - ครูอุทัยวรรณ 
31. โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 60,800 ครูวรรณพร 
32. โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของครูและนักเรียน 20,700 ครูวรรณพร 

33. โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่าน DLIT - ครูกฤษณะพันธ์ 

34. โครงการส่งเสริมระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 25,000 ครูสิริพันธุ์ 

รวม 547,500   
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล ด้วย Dokcares 
Administrative Model 
35. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลุยทธ์ และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 5,000 ครูสิริพันธุ์ 

36. โครงการบริหารงานแผนงานและงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 49,081 ครูจุฑามาศ 

37. โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป 439,900 ครูศันสินี 

38. โครงการตามนโยบายเร่งด่วน 237,820 ผอ.ลาวัลย ์

รวม 731,801   
รวมทั้งสิ้น 2,453,700  

หมายเหตุ 
 เงินอุดหนุนรายหัว  จำนวน   2,378,200 บาท 
 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  จำนวน   75,500   บาท 
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4. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

1. โครงการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 102,790 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

2. โครงการความภูมิใจในท้องถิ่น 2,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 33,500 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

4. โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบดูแลนักเรียนรอบด้าน MAEKU CARE - 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

5. โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 3,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

6. โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 10,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

7. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 18,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 77,500 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ร.ร. 9,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

10. โครงการแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 20,500 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

11. โครงการจิตอาสารวมใจป้องกันภัยจากโรคติดต่อ 2,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

12. โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 2,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

13. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของการศึกษา 20,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

14. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน 80,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

15. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 288,414 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

16. โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 75,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

17. โครงการยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย 50,500 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

18. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 1,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

19. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 139,595 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

20. โครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 22,100 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

21. โครงการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระฯ 126,500 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

22. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ 22,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

23. โครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 29,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

24. โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม 8,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

25. โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 10,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

26. โครงการโรงเรียนสุจริต - 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

27. โครงการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 10,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

28. โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 12,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

29. โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 441,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

30. โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากร - 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

31. โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 60,800 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

32. โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของครูและนักเรียน 20,700 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

33. โครงการการจัดการเรียนรู้ผ่าน DLIT - 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 
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34. โครงการส่งเสริมระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 25,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

35. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลุยทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 5,000 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

36. โครงการบริหารงานแผนงานและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษา 49,081 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

37. โครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป 439,900 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

38. โครงการตามนโยบายเร่งด่วน 237,820 16 พฤษภาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566 

รวม 2,453,700   



๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 
ยกระดบัการพฒันาคณุภาพนักเรยีนรอบด้านอย่างมคีุณภาพ และมีความปลอดภยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

โครงการ         การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายวสันต์   สิระใจ 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1 ตุลาคม  2564  – 30 กันยายน 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ในสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณสมบัติอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่ง
ให้ สถานศึกษาจัดให้สอดคล้องหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ที่มีจุดมุ่งหมายให้เป็น
พลเมืองด ียึดมั่นวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็น
การส่งเสริม การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน อันเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมี
ลักษณะการเป็นผู้นำ ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในโรงเรียน อันเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีลักษณะการเป็นผู้นำ และผู้ร่วมงานที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักการใช้สิทธิ
และหน้าที่ในขอบเขตที่ตนพึงมี  จากความสำคัญดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของนักเรียนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและระเบียบวินัย 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนทักษะชีวิตที่ดีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
  2.3 เพ่ือปลูกฝังความสามัคคีในหมู่คณะภายในโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
  2.4 เพ่ือให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมและปฏิบัติตนตามโอกาสต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างต่างของโครงการ 

          3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 สามารถนำทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถ
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม 

3.2 เชิงคุณภาพ       
  3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตทุกคน 

 
4.งบประมาณ จำนวน 91,400 บาท (เก้าหม่ืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 



๖๐ 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนา 
การบริหารจัดการงานกิจกรรม
นักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- 1,250 13,250 5,500 20,000 - 20,000 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 6,000 - 6,000 - 6,000 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมวันไหว้
ครู 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - - - - - - 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระ
ราชินี ร.10 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - - - - - - 



๖๑ 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - - - - - - 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - - - - - - 

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมแห่
เทียนจำนำพรรษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 5,000 - 5,000 - 5,000 

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร2/2564 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 2,000 - 2,000 - 2,000 

กิจกรรมที่ 9  กิจกรรม
นักศึกษาวิชาทหาร 1/2565 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 

- - 1,300 - 1,300 - 1,300 



๖๒ 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 10  กิจกรรมชุมนุม 
2/2564 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 19,500 - 19,500 - 19,500 

กิจกรรมที่ 12  กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ 
2/2564 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 1,000 - 1,000 - 1,000 

กิจกรรมที่ 13  กิจกรรมเพื่อ
สังคมและสาธารณะประโยชน์ 
1/2565ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 1,000 - 1,000 - 1,000 

กิจกรรมที่ 14  กิจกรรมพัฒนา
กิจการลูกเสือ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 

- - 33,000 - 33,000 - 33,000 



๖๓ 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ไตรมาส 1 

ตุลาคม – ธันวาคม 2564 
ไตรมาส 2 

มกราคม – มีนาคม 2565 
ไตรมาส 3 

เมษายน – มิถุนายน2565 
ไตรมาส 4 

กรกฎาคม – กันยายน 2565 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

24,000 - 39,000 - 23,400 - 5,000 - 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
  2. นักเรียนสามานำทักษะที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายวสันต์    สริะใจ)            (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
        ครู ชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

 
 
 
 



๖๔ 

โครงการ        โครงการมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายประสาร  ทะมา 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม  2564  – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 

 วัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวิตที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พัฒนาและสร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิต โดยแสดงออกในรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของ
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คน
ในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยม และความ
เป็นไทย ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่นถูกละเลยและมีการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นใหม่น้อย เช่น การแต่งกาย ภาษา
พูด รวมทั้งประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงาม ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์  
วัฒนธรรม ได้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา หากมรดกทางวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่าง
หลากหลายกันในพื้นที่ ไม่ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูรวมถึงการพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณค่าทางสังคม
และจิตใจทำให้คุณค่าทางมรดกวัฒนธรรมลดน้อยไปจนแทบจะสูญหาย วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจากการสั่ง
สมองค์ความรู้ในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ ในแต่ละพื้นที่มีภูมิปัญญา
หลากหลาย ควรที่จะได้รับการถ่ายทอดเยาวชนรุ่นหลังสืบไป การอนุรักษ์เป็นหนทางหนึ่งที่ยั่งยืน ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนให้ดำรงอยู่ในท้องถิ่น 

การเรียนรู้ภูมิปัญญา ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอด ภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชน
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ถ่ายทอดประมวลผล ตลอดจนสนับสนุนให้เยาวชน และชุมชนโดยตระหนักถึง
ความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม แบ่งปัน เกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มี
การศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิต ชุมชนภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่มีมาช้านานบนพื้นฐานของธรรมชาติที่เกี่ยวพัน
สอดคล้องกันกับวิถีชีวิตชุมชน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.2  เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย 

          2.3  เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

 



๖๕ 

  3. เป้าหมาย 
     3.1 เชิงปริมาณ         
 นักเรียน  100 %   ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้          
     3.2 เชิงคุณภาพ     
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี  มีความอ่อนน้อมมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมจริยธรรมวันศุกร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 ดำเนินการตามแผน 
1.3 ผลติดตาม/สรุปและรายงาน 

พ.ย. 64 - ก.ย.  65 -  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมวางแผน 
2.2 ดำเนินการตามแผน 
2.3 ผลติดตาม/สรุปและรายงาน 

พ.ย. 64 - ก.ย.  65 5,000 ครูประสาร  
ทะมา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการแต่งชุดผ้าไทยทุกวันศุกร์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมวางแผน 
1.2 ดำเนินการตามแผน 
1.3 ผลติดตาม/สรุปและรายงาน 

พ.ย. 64 - ก.ย.  65 -  

5. งบประมาณ 
     5.1 งบประมาณ จำนวน 5,000   บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม – ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม – มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน – มิถุนายน2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม – กันยายน 2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
5,000 - - - - - - - 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

-     พฤติกรรมของนักเรียน 
-     นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความ
เข้าใจ และมีความพึงพอใจใน การจัดกิจกรรม 

-  สังเกต 
-  สัมภาษณ์ 

-    แบบสังเกต 
-    แบบสอบถามความพึงพอใจ 
-    แบบประเมินการเข้าร่วมโครงการ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    8.1 ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป 
    8.2  เด็กเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบ
สานภูมิ ปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งท่ีเป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย 
    8.3 เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมา และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ ่นอันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายประสาร  ทะมา)         (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
        ครู ชำนาญการพิเศษ      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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  ภาคเรียนที่ 2/2564 
  ภาคเรียนที่ 2/2565 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ / กิจกรรม สัมพันธ์ชุมชน 

 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 1.    กิจกรรมสืบสานประเพณี
พ้ืนเมือง 

2,000   2,000  
    ภาคเหนือ(ผะติ๊ด)      

2..       
3.   กิจกรรมภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 3,000 2,000  1,000  
  -สานตระกร้า      
  -ไม้กวาดดอกหญ้า      
  -ไม้กวาดทางมะพร้าว      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมงบประมาณ 5,000 2,000  3,000  
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โครงการ         พัฒนาระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ           นางณิษา สิริปัญญา และคณะ 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1 ตุลาคม 2564  –  30  กันยายน  2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษา ปีการศึกษา 2542 หมวดที่ 6 ได้กำหนดไว้ว่าการศึกษาต้องเป็นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจน ในการส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่าง
บุคคล โดยยึดหลักการมีส่วนรับผิดชอบ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหาจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วได้อย่างมี
ความสุข 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมตระหนักและเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเหลือนักเรียน ในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การเรียน ความปลอดภัยในสังคม ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางเพศ สิทธิเด็กและอื่นๆได้ดี เพื่อให้นักเรียนมี
คุณภาพ ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย สังคมและสติปัญญา จึงได้จัดทำโครงการนี้ เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์  ทั้ง
ทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
 2.2 เพ่ือจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีคุณภาพและทั่วถึง 
  2.3 เพื่อเสริมสร้างพัฒนาความรู้ความสามารถ พัฒนาทางอารมณ์และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทาง
สังคมท่ีดีงาม 

2.4 เพ่ือสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจอันดีระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอก 

มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
3. เป้าหมาย 
    3.1 เชิงปริมาณ 

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และเหมาะสมตามความเป็นจริง 
- มีแบบฟอร์มในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบเดียวกันทั้งในโรงเรียนและง่ายต่อการนำไปใช้ 

จนส่งผลให้นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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    3.2 เชิงคุณภาพ 
- นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพจนเป็นคนที่สมบูรณ์     

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
- มีสัมพันธภาพต่อกันระหว่างครู ผู้ปกครอง เพ่ือนนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
- นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่ 1  พัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
1.2 สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ในการจัดทำ
โครงการระบบช่วยเหลือนักเรียน 
1.3 จัดทำโครงการและเสนองานเพ่ือ
ขออนุมัติกิจกรรม 
1.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามกำหนด
ระยะเวลาตามระเบียบของทาง
ราชการ 
1.5 จัดทำและดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของงานระบบช่วยเหลือนักเรียน 
1.6 จัดทำเอกสารสรุปผลการ
ดำเนินงานเป็นรูปเล่มเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

 
 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

4 – 15 พ.ย. 2564 
 
 

18 พ.ย. 256  -  20 ก.ย. 
2565 

21 – 30 ก.ย. 2565 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

22,900 
 
 
- 
 
- 

 
 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 
 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
2.2 สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ในกิจกรรม
พัฒนางานกิจการนักเรียน 
2.3 จัดทำโครงการและเสนองานเพ่ือ
ขออนุมัติกิจกรรม 

 
 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

 
 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามกำหนด
ระยะเวลาตามระเบียบของทาง
ราชการ 
2.5 จัดทำและดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของงานกิจกรรมพัฒนางานกิจการ
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนางาน
กิจการนักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
2.2 สำรวจวัสดุ-อุปกรณใ์นกิจกรรม
พัฒนางานกิจการนักเรียน 
2.3 จัดทำโครงการและเสนองานเพ่ือ
ขออนุมัติกิจกรรม 
2.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามกำหนด
ระยะเวลาตามระเบียบของทาง
ราชการ 
2.5 จัดทำและดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของงานกิจกรรมพัฒนางานกิจการ
นักเรียน 

4 – 15 พ.ย. 2564 
 
 

18 พ.ย. 2564  -   
30 ก.ย. 2565 

 
 
 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

4 – 15 พ.ย. 2564 
 
 

18 พ.ย. 2564  -   
30 ก.ย. 2565 

- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

นางณิษา   สิริปัญญา 
 
 

นางณิษา   สิริปัญญา 
 

 
 
 
 
นายเวทย์บพิตร  สุริยมณี 
 
นายเวทย์บพิตร  สุริยมณี 
 
นายเวทย์บพิตร  สุริยมณี 
 
นายเวทย์บพิตร สุริยมณี 
 
 
นายเวทย์บพิตร  สุริยมณี 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมสภานักเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผน
ดำเนินงาน 
2.2 สำรวจวัสดุ-อุปกรณ์ในกิจกรรม
พัฒนางานกิจการนักเรียน 
2.3 จัดทำโครงการและเสนองานเพ่ือ
ขออนุมัติกิจกรรม 
2.4 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามกำหนด
ระยะเวลาตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 
 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

23 - 30  ต.ค. 2564 
 

4 – 15 พ.ย. 2564 
 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 

4,500 
 

 
 
 
นายเวทย์บพิตร  สุริยมณี 
 
นายเวทย์บพิตร  สุริยมณี 
 
นายเวทย์บพิตร  สุริยมณี 
 
นายเวทย์บพิตร  สุริยมณี 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2.5 จัดทำและดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของงานกิจกรรมพัฒนางานกิจการ
นักเรียน 

18 พ.ย. 2564  -   
30 ก.ย. 2565 

- นายเวทย์บพิตร  สุริยมณี 

5. งบประมาณ 
    5.1 งบประมาณ จำนวน   27,400 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 
กิจกรรมที่ 1  พัฒนางาน
ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนา
งานกิจการนักเรียน 

- 
 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 

22,900 
 

 
- 

 
  
4,500 

- 
 
 
- 
 
- 

 

22,900 
 
 
- 
 

4,500 

- 
 
 
- 
 
- 

22,900 
 
 
- 
 

4,500 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ไตรมาส 1 

ตุลาคม – ธันวาคม 2564 
ไตรมาส 2 

มกราคม – มีนาคม 2565 
ไตรมาส 3 

เมษายน – มิถุนายน 2565 
ไตรมาส 4 

กรกฎาคม – กันยายน 2565 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

20,400 - - - 7,000 - - - 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต ( outputs ) 
1.  โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 
สามารถตรวจสอบได้ 
2.  ครูประจำชั้น / ครูที่ปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน    
ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานและองค์กรภายนอก  มีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
 
ตรวจสอบเอกสาร 
 
 
ตรวจสอบเอกสาร 

 
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
บันทึกการประชุมคำสั่ง 
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
บันทึกการประชุมคำสั่ง 
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
3.   นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ส่งเสริมและพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 
ผลลัพธ์ ( outcome ) 
โรงเรียนได้รับทราบปัญหาของนักเรียนและช่วยเหลือ
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
การสังเกตและการ
บันทึกความช่วยเหลือ 

บันทึกการประชุมคำสั่ง 
 
แบบฟอร์มการช่วยเหลือ
นักเรียน 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
    2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
    3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ 
    4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
    5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
    6. ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง มีส่วนร่วมในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้
นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะชีวิตที่ดีในการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขและปลอดภัย 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นางณิษา สิริปัญญา)          (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
        ครู ชำนาญการพิเศษ      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 

 
(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

 
   ภาคเรียนที่ 2/2564  

                                                                            ภาคเรียนที่ 1/2565 
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                    ประมาณการค่าใช้จ่ายใน   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 1. จัดทำคู่มือนักเรียน ปี
การศึกษา 2565 

10,000   10,000  
2. ใบมีดคัตเตอร์  5  อัน 100   100  
3. กระดาษกาว 2 หน้าบาง   6  

อัน 
210   210  

4.  กรรไกร  1  อัน  80   80  
5. 

กรา 
แฟ้มเก็บเอกสาร  6  แฟ้ม 480   480  

6. ปากกาเคมี 2 หัว คละสี    6  
แท่ง  

150   150  
7. กาวน้ำ 2 ขวด 100   100  
8. กระดาษกาว 2 หน้าแบบหนา  

2 ม้วน 
300   300  

9. ตระกร้าใส่เอกสาร 5 อัน  675   675  
10. คลิปดำ เบอร์ 109   5 กล่อง 275   275  
11.  คลิปบอร์ด A4   2  อัน  100   100  
12. คีมถอดลวดเย็บกระดาษ  2  

อัน  
140 

 
  140 

 
 

13. กล่องพลาสติกใส่เอกสาร  2  
กล่อง  

300   300  
14. กระดาษสี A4  ทำปก 3 รีม  390   390  
15. หมึก printer HP LaserJet 

Pro m12a 
2,700   2,700  

  1 กล่อง      
16. กระดาษ A4  idea   20 รีม  1,900   1,900  

       
       
       
       

รวมงบประมาณ 17,900   17,900  

 ภาคเรียนที่ 2/2564  

                                                              ภาคเรียนที่ 1/2565                                                               
 

                    ประมาณการค่าใช้จ่ายใน   โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 1. หมึก printer HP LaserJet 
Pro m12a 

2,700   2,700  
 1 กล่อง      

2.  กระดาษ A4  5   รีม 350   350  
3. แลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว  10  

ม้วน 
350 

 
  350 

 
 

4. กระดาษสี A4  ทำปก  5  รีม 500   500  
5. ปากกาไวท์บอร์ดคละสี  10 

ด้าม 
250   250  

6. แท่นตัดเทปใส     1   อัน   130   130  
7.  เทปใส ขนาดครึ่งนิ้ว  6  อัน 120   120  
8. สติ๊กเกอร์สี A4    1  ห่อ 200   200  
9. กาวลาเท็กซ์  TOA   2 

กระปุก 
100   100  

10. กระดานไวท์บอร์ด  60 x 80 
ซม. 

300   300  
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวมงบประมาณ 5,000   5,000  
 
 
โครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง   
กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพันทิดา  ทาวงษ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 
 
1. หลักการและเหตุผล 
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เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบัน โรงเรียนแม่กุวิทยาคมเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ตั้ง อยู่
ท่ามกลางเขตชุมชนที่มีหลากหลายชาติพันธุ์ เช่น ไทย พม่า ชนเผ่ากระเหรี่ยง ชนเผ่าม้ง ชุมชนอิสลาม จึงส่งผล
ให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีความไม่แน่นอนและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น ดังนั้น 
การบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้จึงต้องมีการติดตามสถานการณ์ข่าวสารระดับประเทศและระดับพื้นที่อยู่
ตลอดเวลา เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้ทันต่อการวางแผนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างรวดเร็ว เต็มสมรรถนะ โดยใช้นวัตกรรม DOKCARES Administrative Model มาบริหารจัดการ 
ทั้งนี้โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ เป็นโครงการที่มุ่งมุ่งพัฒนา ความรู้ คู่คุณธรรม การปฏิบัติ
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็น  
ผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพเป็น คนดี คนเก่ง พลเมืองดีของสังคม และสามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข เพราะโรงเรียนวิถีพุทธ คือโรงเรียนระบบปกติทั ่วไป ที ่นำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารจัดการและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบ
การพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ  

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้นำนวัตกรรมการบริหารจัดการ DOKCARES Administrative Model  มา
ใช้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการวิธีพุทธ ใน
ระดับมัธยมศึกษา พร้อมส่งเสริมบุคลากรภายในโรงเรียนประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ได้ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริมุ ่งเน้น คุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม มีสมาธิ 
สติปัญญา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีการดำรงชีวิตอย่างเป็นปกติสุขในวิถี New Normal ปฏิบัติในสิ่งที่ดี 
มีสุขภาพพลามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด 19 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้มองเห็นความสำคัญ
ดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนในการลด เลิก อบายมุขต่าง ๆ อันจะส่งผลไปยังการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม มีทักษะในการประกอบ
อาชีพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2.2 เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

3. เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ร้อยละ 90 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ 
  3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

 3.2.1 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในตนเอง 
  3.2.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านตามเกณฑ์ 
 



๗๖ 

4. งบประมาณที่ใช้  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)   

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 

กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมวิถีไทย วิถีพุทธ  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

 
2,000 

 
- 

 
- 

 
2,000 

กิจกรรมที่ 2 
โรงเรียนสุจริต 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

สรุปและรายงานผล - - - - 
รวม 2,000 - - 2,000 

6.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาส 1 

ตุลาคม – ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม – มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน – มิถุนายน2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม – กันยายน 2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
1,000 - - - 1,000 - - - 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่มีคุณธรรม  
จริยธรรมและมีระเบียบวินัยในตนเอง 

- ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

ผลลัพธ์ นักเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ผ่านตาม

เกณฑ ์

- ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

- แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1  นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม  ในตนเอง 
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 9.2  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นางสาวพันทิดา  ทาวงษ์)            (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
              ครู ชำนาญการ        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 

 
(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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ไตรมาสที่__1___ 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม........วิถีไทย..วิถีพุทธ............  
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ป้ายไวนิล โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 1 500 500  
2 กระดาษ A4 80 แกรม 6 120 720  
3 กระดาษการ์ดสี 120 แกรม 3 120 360  
4 เทปเยื่อกาว 2 หน้า  8 30 240  

5 แฟ้มใส่งาน 2 90 180  

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

รวม 2,000  
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โครงการ   รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ            โครงการต่อเนื่อง    
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ   นายวนิตย์   ตาคำ 
ระยะเวลาดำเนินงาน  1  ตุลาคม  2564   -   30  กันยายน   2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง 
ทั้งนี้เพราะ ปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทางด้านการเมือง และ
ความมั่นคงของประเทศ 

 ประกอบกับกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงถูกชักจูงให้ใช้สิ่งเสพติดได้ง่าย จาก
ปัญหา ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ทำให้คนเกิดอารมณ์เครียด มีปัญหาทางด้าน
จิตใจ จึงหันไปใช้สิ่งเสพติดเพ่ือลดความเครียดของจิตใจลง  

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ แก่นักเรียนแล้วยังต้องมี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพติดซึ่งมาใน
รูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษา ต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน ทางโรงเรียนแม่กุ
วิทยาคมจึงมีความจำเป็นที่จะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดข้ึนในโรงเรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา 
 2.3 เพ่ือให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
 2.4 เพ่ือให้นักเรียนสามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
 2.5 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเอง และรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลไว้ 
 2.6 เพ่ือให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ให้มี

สุขภาพแข็งแรง  
 2.7 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายในและภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 

นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนแม่กุวิทยาคมปลอดจากยาเสพติด ร้อยละ 100           
3.2  เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
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4. วิธีด าเนินการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
จัดการงานยาเสพติด 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ด ำเนินขัน้ตอนกำรขออนุมตัิ
โครงกำรจำกผูบ้รหิำรโรงเรยีน 
1.2 ตดิต่อและประสำนงำน 
1.3 ด ำเนินกำรจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ที่
ใชใ้นกจิกรรม 
1.4 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
1.5 ประเมนิผลและสรุปผลกำรด ำเนิน

โครงกำร    

ตุลาคม-ธันวาคม 
2564 

 
 

2,000 นายวนิตย์ ตาคำ 
 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมป้องกันปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 2/2564 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ด ำเนินขัน้ตอนกำรขออนุมตัิ
โครงกำรจำกผูบ้รหิำรโรงเรยีน 
1.2 ด ำเนินกำรจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ที่
ใชใ้นกจิกรรม 
1.3 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
1.4 ประเมนิผลและสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร    

มกราคม-มีนาคม 
2565 

1,000 นายวนิตย์ ตาคำ 
 

กิจกรรมที ่3 กิจกรรมป้องกันปัญหายา
เสพติดในโรงเรียน 1/2565 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ด ำเนินขัน้ตอนกำรขออนุมตัิ
โครงกำรจำกผูบ้รหิำรโรงเรยีน 
1.2 ด ำเนินกำรจดัซือ้วสัดุและอุปกรณ์ที่
ใชใ้นกจิกรรม 
1.3 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 

เมษายน-มิถุนายน 
2565 

1,000 นายวนิตย์ ตาคำ 
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กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.4 ประเมนิผลและสรุปผลกำรด ำเนิน
โครงกำร    

5. งบประมาณ   

     5. 1  เงนิงบประมำณ   4,000  บำท 

 5. 2  รำยละเอยีดกำรใชง้บประมำณ 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม
พัฒนาการบริหารจัดการงาน
ยาเสพติด 

 
 
 

 

 2,000 
 
 
 

 2,000  2,000 

กิจกรรมที่  2  กิจกรรม
ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 2/2564 

  
 
 

 

1,000 
 

 
 
 

1,000  1,000 

กิจกรรมที่  3  กิจกรรม
ป้องกันปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 1/2565 

  1,000 
 

 
 
 

1,000  1,000 

 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม – ธันวาคม 

2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม – มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน – มิถุนายน2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม – กันยายน 2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
2,000 - 1,000 - 1,000 - - - 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนแม่กุวิทยาคมปลอดจาก
ยาเสพติด ร้อยละ 100 และนักเรียนสามารถป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

สังเกต สอบถาม ทดสอบ แบบสังเกต แบบสอบถาม 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
8.2 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา ร้อยละ 100 
8.3 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ  
8.4 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม สามารถหาวิธีการปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิด 
8.5 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเห็นคุณค่าของตนเองและรักษาชีวิตชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล 
8.6 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรม  

สร้างสรรคใ์ห้มีสุขภาพแข็งแรง 
8.7  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรภายใน และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดใสสถานศึกษา 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายวนิตย์  ตาคำ)                     (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
        ครู ชำนาญการพิเศษ       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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โครงการ        สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      กลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุรินทร์  เมืองง้า 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 ตุลาคม  2564  – 30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษาต้อง

ยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดี และถือว่าผู้เรียนมี
ความสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
โครงการสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม เป็นโครงการที่รวบรวมกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศในทุกๆด้านโดยเฉพาะด้านกีฬาและการออกกำลังกาย  
อีกท้ังเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่มีความถนัดและความสนใจในตนเองและมีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
     2. เพ่ือสร้างบรรยากาศในด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
    3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและความถนัดในแต่ละด้านให้มีความเป็นเลิศ 
     4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนแต่ละรายวิชา 
3. เป้าหมาย 
          3.1  เชิงปริมาณ          
                 3.1.1นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
          3.2  เชิงคุณภาพ 
                3.2.1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน 
                3.2.2 ผู้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามเป้าหมายที่กำหนดได้ 
                3.2.3 เมื่อจบการศึกษา ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในสังคมโลกได้ 
 4.  วิธีดำเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน 

ลำดับที่ วิธีดำเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.เตรียมการ (Plan) เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขอ

อนุมัติ 
 ก.ย. 2564 นายสุรินทร์   เมืองง้า 

2.ดำเนินการ (Do) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.กีฬาสีภายใน 
2.ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนและกีฬามัธยมเกมส์ 

 
 
 

   ต.ค. 2564 –   
ก.ย.2565 

 
 

นางสุรินทร์  เมืองง้า 
 
 



๘๔ 

ลำดับที่ วิธีดำเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
3. ตรวจสอบ
(Check)                                                                            

ประเมินโครงการ ประเมินความพึง
พอใจ 

 ก.ย.2565 นายสุรินทร์   เมืองง้า 

4. ปรับปรุง/พัฒนา
(Act) 

นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนา 

 ก.ย.2565 นายสุรินทร์  เมืองง้า 

5. งบประมาณ  40,815 บาท (สี่หมื่นแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 
 - เงินอุดหนุนรายหัว   จำนวน 10,000 บาท 
 - เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 30,815 บาท 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 
กิจกรรมที ่1 กีฬาสีภายใน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวำงแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัด
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
3. ประเมินผล 

 10,500 20,315  30,815  30,815 

กิจกรรมที ่2 ส่งเสริมนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนและ
กีฬามัธยมเกมส์ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวำงแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัด
ส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬานักเรียนและกีฬามัธยมเกมส์ 
3. ประเมินผล 

 2,000 8,000  10,000  10,000 

รวมทั้งสิ้น  12,500 28,315 - 40,815 -   40,815 
 

 
 
 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 



๘๕ 

ตุลาคม – ธันวาคม 2564 มกราคม – มีนาคม 2565 เมษายน – มิถุนายน2565 กรกฎาคม – กันยายน 2565 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 30,185 - 10,000 - -  
 

8.  การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีการส่งเสริมสนับสนุนในด้านสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคมของนักเรียนตามนโยบายของสพฐ. 

 
- การประเมินผลและ
ติดตาม 

 
- แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพท ์
โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนในด้าน
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนดียิ่งขึ้น 

 
- แบบประเมินผล 

 
- แบบประเมิน 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีการพัฒนาคุณภาพในด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมดีขึ้น  

9.2 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมดีขึ้น 
 9.3 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายสุรินทร์   เมืองง้า)         (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
        ครู ชำนาญการพิเศษ       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

โครงการ         โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 



๘๖ 

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายสุรินทร์  เมืองง้า 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้รับการอบรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่หน่วยงานสาธารณสุขแม่สอด เพื่อรับ
นโยบายการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กุนั้น จะเห็นได้ว่าในสภาพสังคมได้มีการตื่นตัวในเรื่องการอยู่
ดี กินดี มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคต่างๆมากขึ้น สมควรที่จะต้องมีการให้ความรู้และหลักการที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนและเด็ก โดพเฉพาะในวัยเด็กนักเรียนเป็นวัยที่เหมาะสม ที่จะได้รับการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ถูกต้อง โดยเปลี่ยนทัศนคติและการปฏิบัติพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพข้ึน 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองและผู้อ่ืนได้อย่างถูกต้อง 
     2.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถตัดสินใจและควบคุมสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ของชีวิต 
    2.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเรื่องสุขภาพและวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
     2.4 เพ่ือเป็นการให้ความรู้ หลักการและวิธีปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง 
          2.5 เพ่ือให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับความรู้และตรวจสุขภาพประจำปี  
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ          
             3.1.1นักเรียนทุกคนมีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
             3.1.2ครูทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ 
         3.2  เชิงคุณภาพ 
             3.2.1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง 
             3.2.2 ครู นักเรียน ประชาชนได้รับความรู้และปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพได้อย่างถูกต้อง 
             3.2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
2 
 
 
 

 

เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 
1.กิจกรรม อุปกรณ์ทำความสะอาด 
2.กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมฯ 
3.พัฒนางานปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล 
4.กิจกรรมเฝ้าระวังโรคโควิด-19 

  ก.ย. 2564 
  ต.ค. 2564 –  ก.ย.2565 

 
 
 
 

นายสุรินทร์   เมืองง้า 
 
นายสุรินทร์  เมืองง้า 
นายสุรินทร์  เมืองง้า 
นางอมรรัตน์  เทียมแก้ว 
นายสุรินทร์   เมืองง้า 



๘๗ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3 
4 

ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ 
นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา 

 
ก.ย.2565 

นายสุรินทร์   เมืองง้า 
นายสุรินทร์   เมืองง้า 

    

5. งบประมาณ 
        เงินงบประมาณ  78,500  บาท  (เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 กิจกรรม อุปกรณ์ทำความสะอาด 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 กิจกรรม ปรับปรุง ซ่อมแซมอุปกรณ์
ต่างๆของงานอนามัยและพยาบาล 
กิจกรรมที่ 3 
3.1 พัฒนางานปฐมพยาบาล 
กิจกรรมที่ 4 
4.1 กิจกรรมเฝ้าระวังโรคโควิด-19 

 
- 
 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

 
22,000 

 
8,500 

 
 

8,000 
 

40,000 

 
22,000 

 
8,500 

 
 

8,000 
 

40,000 

  
22,000 

 
8,500 

 
 

8,000 
 

40,000 
รวมทั้งสิ้น   78,500 78,500  78,500 

 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2563 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 

2564 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  

2564 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  

2564 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

34,500 - 8,500 - 32,000 - 3,500 - 

8. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
          

แบบสังเกตพฤติกรรม 



๘๘ 

นักเรียน ครู บุคลากร ประชาชนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจและรู้วิธีปฏิบัติ 

สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของนักเรียน ครู บุคลากร 
ประชาชน 

 

ผลลัพธ ์

นักเรียน ครู บุคลากร ประชาชนได้รับความรู้ 
ความเข้าใจและมีทักษะเรื่องการดูแลสุขภาพและ
วิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ
ของนักเรียน ครู บุคลากร 
ประชาชน 

          
แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 นักเรียนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและเอาใจใส่ดูแลต่อสุขภาพของตนเอง จนเป็นสุขนิสัยที่ดีส่วนตน 
 
 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นายสุรินทร์   เมืองง้า)         (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
        ครู ชำนาญการพิเศษ       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 

โครงการ           สถานศึกษาปลอดภัย 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบ             นายประสาร  ทะมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันมีเหตุการณ์เรื่องของอุบัติเหตุ อุบัติภัยและปัญหาทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับผู้เรียนและบุคลากรใน

สถานศึกษาซึ่งใน ระเบียบวาระแห่งชาติ“แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี”เป็นนโยบายที่ส่งเสริมให้ทุก
คนในสังคมตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องมีความรู้และความ
เข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียน การ
ทำงาน ภายในสถานศึกษามีความปลอดภัยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยที่ดีพร้อมทั้งพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษาจะต้องมีการ
ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ต่างๆภายในและภายนอก เครื่องดับเพลิงต่างๆที่อยู่ตามอาคารให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
มั ่นคงแข็งแรง ปลอดภัยและสามารถใช้งานได้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นต้นแบบการ
ดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคมจึงได้เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีรวมถึงสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาโดยมีสถานศึกษาปลอดภัยพร้อมใส่ใจสุขภาพ
อนามัยที่ดี เพื่อกระตุ้นให้เข้าถึงแนวทางการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆและวิธีการหลบหลีกอันตรายต่างๆที่จะ
เกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษาที่อาจจะเกิดขึ้นพร้อมทั้งขยายประสบการณ์สู่สถานศึกษาเครือข่าย 
ผู้ปกครองและชุมชนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 2.เพ่ือสร้างความตระหนักและกระตุ้นถึงแนวทางการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆและวิธีการหลบหลีก
อันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3. เพ่ือรณรงค์และเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัยขยายเครือข่ายสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชนในการเสริมสร้างความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา 
3. เป้าหมาย 
     3.1 ด้านปริมาณ   
  ผู้เรียน   จำนวน 689 คน   ครูและบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 40 รวมทั้งหมด  729 คน 
     3.2 ด้านคุณภาพ 

ผู้เรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร้อยละ 100  
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4. ระยะเวลาดำเนินงาน 
      วันที่  1 ตุลาคม  2564  ถึง  30  กันยายน   2565 
5. วิธีการดำเนินงาน  
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. อบรมขับข่ีปลอดภัย 
2. จัดทำป้ายรณรงค์สถานศึกษา
ปลอดภัย (ป้ายเตือน ๆ) 
3. อุปกรณ์งานจราจร 
4. สรุปผลการดำเนินงาน 
 
 
 

มกราคม-มีนาคม 2565 
 เมษายน-มิถุนายน 2565 
 
เมษายน-มิถุนายน 2565 
       กันยายน 2565 

1,000 
6,000 

 
2,000 
1,000 

นายประสาร  ทะมา 
นายปภสรรค์   ราชเครือ 
 

 
6. งบประมาณ 
 เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุน)   10,000   บาท 
รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม-ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม-มีนาคม2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน-มิถุนายน2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม-กันยายน 2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - 10,000 - - - 

7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 
1. ผู้เรียนครูและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ร้อยละ 90 มีความรู้และความเข้าใจด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

การสอบถาม แบบสอบถามความพึงพอใจ 

2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรในโรงเรียนโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ร้อยละ 90 ความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรม 

การสังเกต แบบสังเกต 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้เรียนและครู บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 2.ผู้เรียนและครู บุคลากรในสถานศึกษาความเข้าใจแนวทางการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆและวิธีการ
หลบหลีกอันตรายที่จะเกิดขึ้นภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 3. ผู้เรียนและครู บุคลากรในสถานศึกษารณรงค์และเป็นต้นแบบการดำเนินโครงการสถานศึกษา
ปลอดภัยขยายเครือข่ายสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการเสริมสร้างความปลอดภัยมีสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อมที่ดีในสถานศึกษา 
 
 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายประสาร ทะมา)         (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
        ครู ชำนาญการพิเศษ       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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ภาคเรียนที่ 2/2564 
ภาคเรียนที่ 1/2565 

ประมาณการค่าใช้จ่ายในกิจกรรม (ไตรมาส 3) 
 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่า
ครุภัณฑ์ 1. อบรมขับขี่ปลอดภัย 1,000   1,000  

2. ป้ายรณรงค์สถานศึกษาปลอดภัย 
(ป้ายเตือน ๆ) 

6,000   6,000  

3. อุปกรณ์งานจราจร 2,000   2,000  

4. กระดาษและหมึกปริ้นเตอร์ 1,000   1,000  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวมงบประมาณ 10,000   10,000  
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โครงการ         ล่ามจิตอาสารวมใจป้องกันภัยจากโรคติดต่อ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวเขมนัช แก้วคำเครือ 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1  ตุลาคม  2564 –  30 กันยายน 2565 
 

1.หลักการและเหตุผล   
  ในโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งที่จำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะภาษามิใช่เป็นเพียง
เครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ต้องการและเพ่ือประกอบอาชีพเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองเพื่อการแข่งขัน และความร่วมมือทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้คน เนื่องจากมีความรู้ ความ
เข้าใจวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ จะทำให้สามารถปฏิบัติตนต่อกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
มีความเข้าใจและภาคภูมิใจในภาษาและวัฒนธรรมไทย สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมไปสู่สังคมโลกได้ ส่วน
ภาษาท่ีสามของชาวอาเซียนนั้น ก็คือภาษาอ่ืนในอาเซียนภาษาหนึ่งภาษาใดหรือมากกว่าหนึ่งภาษา เช่น ภาษา
มาเลย์ ภาษาอินโดนีเซียน ภาษาขแมร์ ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมา ภาษาฟิลิปปิโน ภาษาอินดี และภาษา
ทมิฬ  
 ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมเกิดการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาเมียนซึ่งเป็นการ
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่สาม และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อ
ส่วนรวม ชุมชนและสังคม อีกทั้งยังสอดรับกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทางหมวดภาษาต่างประเทศ
(ภาษาเมียนมา) จึงได้จัดโครงการล่ามจิตอาสารวมใจป้องกันภัยจากโรคติดต่อขึ้น 
2.วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนภาษาเมียนมาโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาเมียนมา 
  2.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ โดยนำความรู้ด้านภาษาเมียนมาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม ชุมชน และสังคม 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1  นักเรียนที่เรียนภาษาเมียนมาโรงเรียนแม่กุวิทยาคม  
    3.2  เชิงคุณภาพ 
      3.2.1  นักเรียนที่เรียนภาษาเมียนมาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีการพัฒนาทักษะทางการสื่อสาร
ภาษาเมียนมามากขึ้น 
        3.2.2  นักเรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อส่วนรวม ชุมชนและสังคม 
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      3.2.3  แรงงานชาวพม่าในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้รับความรู้เรื่องโรคระบาดและวิธีการป้องกัน
โรคทีถู่กต้อง 
4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1. ล่ามจิตอาสารวมใจ
ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ 

- นักเรียนล่ามจิตอาสามีทักษะการสื่อสาร
ภาษาเมียนมามากขึ้น 
- ความพึงพอใจของแรงงานชาวเมียนมาใน
พ้ืนที่อำเภอแม่สอดต่อการรับความรู้เรื่องโรค
ต่างๆจากทางนักเรียนล่ามจิตอาสา 

ร้อยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

5. กิจกรรมระยะเวลา 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2564 - 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-  กิจกรรมล่ามจิต
อาสารวมใจป้องกัน
ภัยจากโรคติดต่อ 

            

6. งบประมาณที่ใช้   
     6.1 เงินงบประมาณ 2,000  บาท (สองพันบาทถ้วน) 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000  - - - - - 

ภาคเรียนที่ 2/2564 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมล่ามจิต
อาสารวมใจป้องกัน
ภัยจากโรคติดต่อ 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัด
กิจกรรมล่ามจิตอาสารวมใจ
ป้องกันภัยจากโรคติดต่อ 
3. ประเมินผล 

- 
 

- 
 

2,000 2,000 ครูเขมนัช  
แก้วคำเครือ 

รวมทั้งสิ้น 2,000 
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7. วิธีการประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
นักเรียนล่ามจิตอาสามีทักษะการสื่อสารภาษาเมียน
มามากขึ้น 

ประเมิน แบบประเมิน 

ความพึงพอใจของแรงงานชาวเมียนมาในพ้ืนที่
อำเภอแม่สอดต่อการรับความรู้เรื่องโรคต่างๆจาก
ทางนักเรียนล่ามจิตอาสา 

ประเมิน แบบประเมิน 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนล่ามจิตอาสาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีทักษะการสื่อสารภาษาเมียนมามากขึ้น 

  8.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสา จิตสาธารณะต่อส่วนรวม ชุมชน และสังคมการศึกษา 
8.3 แรงงานชาวพม่าในพ้ืนที่อำเภอแม่สอดได้รับความรู้เรื่องโรคระบาดและวิธีการป้องกันโรคที่

ถูกต้อง 
 
                                          
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวเขมนัช แก้วคำเครือ)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
                   คร ู               หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 

 
 
 
 



๙๖ 

 ภาคเรียนที่ 2/2564 

    ภาคเรียนที่ 1/2565 

รายการวัสดุครุภัณฑ์โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
กิจกรรม ล่ามจิตอาสารวมใจป้องกันภัยจากโรคติดต่อ 

กิจกรรม/และคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมล่ามจิตอาสารวมใจป้องกันภัยจากโรคติดต่อ     
ไวนิลความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดต่างๆ 12 ชุด 1,800 - - 1,800 
กระดาษA4  2 รีม 200 - - 200 
รวมงบประมาณท่ีใช้ทั้งสิ้น 2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

โครงการ              พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
                                  กลุ่มเป้าหมาย 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี                              
ระยะเวลาดำเนินการ        1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
หลักสูตรสถานศึกษา มีจุดมุ ่งเน้นเพื ่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาทั่วไปที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุข 
 ดังนั้น  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน ทันสมัยต่อสังคมและเศรษฐกิจที ่เปลี ่ยนแปลงไป เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.2 เพ่ือให้สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิตโครงการ (Output) 

  -  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
-  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

     3.2 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
  - สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาท่ัวไป  ที่เน้นการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุข 
 
4. งบประมาณที่ใช้  2,000 บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

5..รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. ประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ไตรมาตรที่ 2) 
    1.1 จดัเตรียมสถานที่ในการประชุม 
    1.2 จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประชุม 
    1.3 อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  

2,000  
- 
- 
- 

 
500 

- 
1,000 

 
- 

500 
- 

2.สรุปและรายงานผล - - - - 
รวม 2,000 - 1,500 500 

 
6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 2,000 - - - - - 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
        -  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
        -  สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

ผลลัพธ์ 
      - สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาทั่วไป  ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ 
เป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุข 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

 
 



๙๙ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2. สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
 

        
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
                   คร ู               หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม 
                                                                                                                   2 / 2564 

 
โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ประชุมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    1 จัดเตรียมสถานที่ในการประชุม 
    2 จัดทำเอกสารที่ใช้ในการประชุม 
        กระดาษ 3 รีม 
        ค่าเข้าเล่มเอกสาร 
    3 อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
       จำนวน 40 คน คนละ 30 บาท 

2,000   
 
 
 

500 
 

1,200 

 
 

 
300 

 

รวม 2,000 -   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๑๐๑ 

โครงการ         พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวเกษมณี อุดทาสา 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึง
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา อัน
นำไปสู่การกำหนดให้มี มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น ประกอบกับได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561และกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาและเตรียมการสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจาก
การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุกแห่งต้องมีการทำประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาทุกแห่ง และรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา จึงมี
ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของตนเองให้ได้มาตรฐานอยู่ตลอดเวลา 
ฉะนั้นจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงสถานศึกษาต่อไป เพื่อให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใน 
และคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการสนับสนุนปัจจัยต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อรองรับการประเมินต่าง  ๆ ของ
โรงเรียน ซึ่งจะส่งผลให้สถานศึกษาดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในหลักสูตรของระดับคุณภาพไว้ให้มี
ความยั่งยืน 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งด้านผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหาร ให้สูงขึ้น 
  2.2 เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแม่กุวิทยาคมให้มีความ
ต่อเนื่องเข้มแข็ง 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ          

   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
3.2 เชิงคุณภาพ       

   การจัดการศึกษาของโรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีมาตรฐาน 
 
 



๑๐๒ 

4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ขออนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3. ประชุมคณะทำงานและวางแผน
กำหนดแผนปฏิบัติงาน 
4. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
5. ติดตามผล ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 
6. สรุปและรายงานผล 

1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 65 26,700 นางสาวเกษมณี อุดทาสา 

 

5. งบประมาณ 
    5.1 งบประมาณ จำนวน 26,700 บาท (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    5.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

1. เตรียมการรับการ
ประเมินภายนอก 
2. สรุปและรายงานผล 

- - 26,700 - 26,700 - 26,700 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - 26,700 - - - 

 
 
 
 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 



๑๐๓ 

ผลผลิต ( Outputs ) 
มีเอกสารรายงานการประเมินตนเอง มี
การนำมาตรฐานของ สพฐ. มาจัดทำ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน 

ตรวจร่องรอยเอกสาร
หลักฐานการประเมินตนเอง
และโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
รายงานการประเมินตนเอง คำสั่ง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและเตรียมรับ
การประเมินภายนอก 

ผลลัพธ์ ( outcomes ) 
ระดับคุณภาพของแต่ละมาตรฐานที่ได้
ประเมินตนเองสูงขึ้นและผ่านการ
ประเมินภายนอก 

ตรวจดูผลการประเมินตนเอง
ในเอกสาร การประเมินตนเอง 
SAR การประเมินภายนอก 

รายงานการประเมินตนเอง SAR    
ผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. 
กระบวนการประเมินภายนอก 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาในแต่ละมาตรฐานสูงขึ้น 
  2. มาตรฐานที่ยังไม่ได้รับการรับรองจะได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในรอบต่อไป 
  3. โรงเรียนทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง สามารถนำไปพัฒนาให้ดีขึ้นในปีการศึกษาถัดไป 
  4. มีความพร้อมในการรับการประเมินประกันคุณภาพทั้งจากหน่วยงานต้นสังกัดและองค์กรภายนอก 
   5. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชน 
 
 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นางสาวเกษมณี อุดทาสา)         (นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย) 
       ครูผูช้่วย             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 



๑๐๔ 

ชื่อโครงการ  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิต 

ลักษณะโครงการ          ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์                            
ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม  2564  –  30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
จากพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปอย่างเสมอ

ภาคและเท่าเทียม  ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ 
และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นการ
จัดการเรียนรู้จึงควรจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาทั่วไป  ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อให้ผู ้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คือ เป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุข 
  ดังนั้น  การจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงจำเป็นต้องตอบสนองต่อพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 
3.เป้าหมาย 

 3.1 ผลผลิตโครงการ (Output) 
  -  นักเรียนได้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

-  นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      
3.2 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 

  - นักเรียนทุกคนมักระบวนการคิด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      
4. งบประมาณที่ใช้  309,000 บาท  (สามแสนเก้าพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

5..รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการ 
และกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจำนวน 
นักเรียนชั้น  
ม.3 จำนวน 95 คน คนละ 1,500 บาท 
ม.6 จำนวน 111 คน คนละ 1,500 บาท 

309,000 
 
 

 
 

142,500 
166,500 

 
 
 
 
 

 

2.สรุปและรายงานผล -    
รวม 309,000 309,000   

 
6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค.65–31 มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(1เม.ย.65-30 มิ.ย.

65) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ม.ค.65-30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 166,500 - - - 142,500 - 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
        -  นักเรียนได้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอ  
          ภาคและเท่าเทียมกัน 

-  นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้      

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

ผลลัพธ์ 
         - นักเรียนทุกคนมักระบวนการคิด และ 
            สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

 
 



๑๐๖ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. นักเรียนทุกคนได้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
2.-นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้      

         
 

                                 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางกัลยาณี   เรืองฤทธิ์)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
         คร ูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                  
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม 
                                                                                                                   2 / 2564 

 
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

 
รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจำนวน 
นักเรียนชั้น ม.6 111 คน คนละ 1,500 บาท  

116,500 116,500 - - 

รวม 116,500 - - - 
 
 
 
 

ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม 
                                                                                                                   1 / 2565 

 
โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

 
รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1.กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจำนวน 
นักเรียนชั้น ม.3 95 คน คนละ 1,500 บาท  

142,500 142,500 - - 

รวม 142,500 142,500 - - 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 

ชื่อโครงการ             การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
ลักษณะโครงการ             ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี  
ระยะเวลาดำเนินการ        ตุลาคม  2564  –  กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 
 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ 
โดยมีโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ นำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรม
ทางการศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทั้งอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงอาหาร โรงพลศึกษา สนามฟุตบอล ระบบ
คมนาคม ระบบไฟฟ้าและระบบพลังงานทางเลือก ระบบประปาน้ำดื่ม ระบบบำบัดน้ำเสีย เครือข่ายโทรศัพท์ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ระบบบำบัดขยะ ด้านโภชนาการและสุขภาพของ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้
พิการหรือผู้มีความต้องการเป็นพิเศษ 
 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ให้การสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิชาการ ด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน รวมทั้งสร้างสื่อและนวัตกรรมให้เป็นคลังความรู้ในโรงเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนา การส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ องค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการพัฒนาเพิ่มทักษะของผู้บริหารให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และทักษะของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ พร้อมสนับสนุนค่าวัสดุรายหัวของนักเรียนด้วย 
 ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม โดยเน้นให้หน่วยงานในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมเป็นเครือข่าย
การพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือระหว่างศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และ
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานในท้องถิ่นด้วย ในส่วนของผู้บริหารและครู จะ
ส่งเสริมทักษะการสื ่อสารและความร่วมมือเพื ่อต่อยอดการพัฒนาอย่างเต็มที ่ พร้อม ๆ กับการพัฒนา
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต่อไป 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิตโครงการ (Output) 

  -  สถานศึกษามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
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-  สถานศึกษามีความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ 
-  สถานศึกษามีความพร้อมด้านชุมชลและสิ่งแวดล้อม 

     3.2 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
  -  สถานศึกษามีคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
4. งบประมาณที่ใช้  1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)   
 
5..รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมประชุมวางแผนการจัดการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล (ไตรมาศ 2) 

1,000 - - 1,000 
 

รวม 1,000 - - 1,000 
 
6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    

ไตรมาสที่ 1 
(1  ต.ค. 64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1  ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(1  เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค.65 -30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 1,000 - - - - - 

7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
-  สถานศึกษามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-  สถานศึกษามีความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ 
-  สถานศึกษามีความพร้อมด้านชุมชลและสิ่งแวดล้อม 
 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 
 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

ผลลัพธ์ 
-  สถานศึกษามีคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  สถานศึกษามีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 -  สถานศึกษามีความพร้อมด้านการจัดการเรียนรู้ 
 -  สถานศึกษามีความพร้อมด้านชุมชลและสิ่งแวดล้อม 
 -  สถานศึกษามีคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
                   คร ู               หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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                              ไตรมาสที่  2  
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ประเภท
งบประมาณ 

(แผนงานกรอก
ข้อมูล) 

1 วัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนการวางแผนงาน - - 1,000  
2      
3      

รวม 1,000  
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
           (นางกัลยาณี    เรืองฤทธิ์) 
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โครงการ        ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายจอมใจ  หมื่นนรา 
ระยะเวลาดำเนินงาน      1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
       การบริหารจัดการเรียนเรื่องอาคารสถานที่นั้นเป็นภาระงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษาที่
จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารด้านอื่นๆ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ )พ.ศ.2553 กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษา
แก่กุลบุตร กุลธิดา เพื่อการอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 

     ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆการปรับภูมิทัศน์เพื่อก่อให้เกิดความ

ปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้ใช้บริการในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆต้อง

มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงามและปลอดภัยพร้อมใช้งาน โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้นม้า เพื่อเอื้อต่อการ

เรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเกิดความปลอดภัยสูงสุด 

2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือให้นักเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
     2. มีการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่สะอาด  น่าอยู่  น่าเรียน 
3. เป้าหมาย 
          3.1  เชิงปริมาณ          
                 3.1.1.ซ่อม บำรุง รักษาภายในอาคาร 
                 3.1.2. ซ่อม บำรุง รักษาภายในอาคาร 
                 3.1.3 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
         3.2  เชิงคุณภาพ 
                สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้พร้อมใช้งานโดยปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
 4.  วิธีดำเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน 

ลำดับที่ วิธีดำเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.เตรียมการ
(Plan) 

เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือ
ขออนุมัติ 

 ก.ย. 2563 นายจอมใจ   หมื่นนรา 
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2.ดำเนินการ
(Do) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟ้าและประปาในโรงเรียน 
2.กิจกรรมซ่อมแซมห้องเก็บ
อุปกรณ์ข้างห้องคหกรรม 
4.กิจกรรมทำฝ้าเพดานห้องเรียน
อาคารอินทนิล 
5.กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

 
 
 

   ต.ค. 2563 –   
ก.ย.2565 

 
 

 
นายจอมใจ   หมื่นนรา 
 
นางกัลยาณี   เรืองฤทธิ์ 
 
นายจอมใจ   หมื่นนรา 
 
นางสาววนิดา กันทะเอ้ย 

3. 
ตรวจสอบ
(Check)                                                                            

ประเมินโครงการ ประเมินความพึง
พอใจ 

 ก.ย.2565 นายจอมใจ  หมื่นนรา 

4. ปรับปรุง/
พัฒนา(Act) 

นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนา 

 ก.ย.2565 นายจอมใจ   หมื่นนรา 

 
5. งบประมาณ 285,000 บาท (สองแสนแปดหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา
ในโรงเรียน 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวำงแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ดำเนินการ 
3. ประเมินผล 

  120,000  120,000     
20,000 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมซ่อมแซม
ห้องเก็บอุปกรณ์ข้างห้องคหกรรม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวำงแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ

  
 

65,000  65,000  65,000 
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กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

ดำเนินการ 
3. ประเมินผล 
กิจกรรมที ่3 กิจกรรมทำฝ้าเพดาน
ให้ห้องเรียนอาคารอินทนิล 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ดำเนินการ 
3. ประเมินผล 

  60,000    60,000 

กิจกรรมที ่4 กิจกรรมห้องเรียน
คุณภาพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ดำเนินการ 
3. ประเมินผล 

  40,000    40,000 

รวมทั้งสิ้น   285,000    285,000 
 

หมายเหตุ   สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
30,000  155,000  30,000  70,000  
 

8.  การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ หมายเหตุ 

ผลผลิต  
- การประเมินผลและ
ติดตาม 

 
- แบบประเมิน
โครงการ 
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โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีสภาพ
พ้ืนที่ อาคารเรียน ที่สะอาด น่า
อยู่ ปลอดภัย 
ผลลัพท ์
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนแม่
กุวิทยาคมมคีวามสุขที่มีสถานที่ 
น่าอยู่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัด
การศึกษา 

 
- แบบประเมินผล 

 
- แบบประเมิน 

 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีสภาพพ้ืนที่ อาคารเรียนที่สะอาด ปลอดภัยต่อการให้บริการและการจัด
การศึกษา 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายจอมใจ หมื่นนรา)                   (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
     ครู ชำนาญการพิเศษ                หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
โครงการ         ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายสุพิศ   คำมูล 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคมเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางชุมชน เป็นสถานที่ๆชุมชนสามารถเข้าจัด

กิจกรรมต่างๆเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของชุมชน  และก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม  อีก
ทั้งเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียน ตลอดจนสร้างความตระนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.2 เพ่ือให้นักเรียนเห็นคุณค่าการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม 
3. เป้าหมาย 

 3.1  เชิงปริมาณ          
3.1.1ร้อยละ 70 ของครู นักเรียนและชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนมีความพึงพอใน 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน 

3.2  เชิงคุณภาพ       
3.1.1  ครู นักเรียนและชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนเห็นคุณค่า  ความสำคัญของอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 
3.2.1  ครู นักเรียนและชุมชนได้ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจจากการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน 
3.2.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์มีส่วนเสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งการเรียนรู้และสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม

และเป็นที่น่าเชื่อต่อบุคคลทั่วไป 
4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที1่ ปรังปรุงบริเวณหน้าเสา
ธง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม   
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
1.2 ดำเนินการปรับปรุงหน้าเสาธง
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  , ป้าย 

1 ตุลาคม 2564 – 31 
มีนาคม 2565 
 
 

20,000 นายสุพิศ   คำมูล 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน
โรงเรียน  หน้าห้อง คหกรรม 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 

20,000 นายสุพิศ   คำมูล 



๑๑๗ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
2.1 จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
2.2 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สวน
หน้าห้อง คหกรรม   
 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน
โรงเรียน หน้าร้านฝึกอาชีพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
3.1 จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
3.2 ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน 
 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 
 

20,000 นายสุพิศ   คำมูล 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน
โรงเรียน  
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.1 จัดหา/จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
4.2 ดำเนินการจัดทำและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ภายในโรงเรียน 
 

1 ตุลาคม 2564 – 30 
กันยายน 2565 
 

30,000 นายสุพิศ   คำมูล 

 
5. งบประมาณ 

5.1  งบประมาณจำนวน     90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมที1่ ปรังปรุง
บริเวณหน้าเสาธง 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม   
 

   
 

20,000 

 
 

 
 

20,000 

  
 

20,000 



๑๑๘ 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ภายใน
โรงเรียน  หน้าห้อง 
คหกรรม 
 

  20,000  20,000  20,000 

กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ภายใน
โรงเรียน หน้าร้านฝึก
อาชีพ 
 

  20,000  20,000  20,000 

กิจกรรมที่ 4 ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ภายใน
โรงเรียน  
 

  30,000  30,000  30,000 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) 
ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 
จำนวนเงิน 20,000 จำนวนเงิน 30,000 จำนวนเงิน 40,000 จำนวนเงิน - 

 
8. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

เพ่ือได้จัดสรรงบประมาณและการสืบ
ราคากลางเพ่ือการจัดซื้อโดย
เจ้าหน้าที่พัสดุ 

สังเกตการณ์นำไปใช้ประโยชน์ แบบสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง 

 
 



๑๑๙ 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
    โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และเป็นที่ผ่อนคลายและทำกิจกรรมต่างๆของชุมชน

ในเขตบริการ  ตลอดจนนักเรียนเห็นคุณค่าการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  
 
 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายสุพิศ คำมูล)                   (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
           คร ูชำนาญการ                หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

ไตรมาสที่___1___ 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมปรังปรุงบริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 
ปรับปรุง หัวบัว บริเวณหน้าเสาธง  
6 จุด 

6 ชุด 600  บาท  3,600 บาท  

2 สี รองพ้ืน สีขาว 1 ถัง 1,200 บาท 1, 200 บาท  

3 สีน้ำอะคคิลิค ผสม 1 สี 1 ถัง 1,200 บาท 1,200 บาท  

4 ปูนฉาบ สำเร็จรูป  2 ถุง  850 บาท 850 บาท  

5 คิ้วบัว ปูน  6 แผ่น 500 บาท 3,000 บาท  

6 เหล็กเส้น  2 เส้น 150 บาท 300 บาท  

7 พุก 1 กล่อง 50 บาท 50 บาท  

8 สกรู 1 กล่อง 200 บาท 200 บาท  

9 เหล็กกลอ่ง 1 นิว้ 5 เส้น 300 บาท 1,500 บาท  

10 แผ่นตะแกรง  ตาข่าย  3 แผ่น 1500บาท 4,500 บาท  

11 สีทากันสนิม  1 กระป๋อง 350บาท 350 บาท  

12 สีน้ำมัน สีส้ม 1 กระป๋อง 500บาท 500 บาท  

13 ป้ายโลโก้ โรงเรียน 1 ชุด 1 ชุด 2750บาท 2,750บาท  

      

รวม 20,000   
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (     นายสุพิศ   คำมูล    ) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
        (         ) 
 
 

 



๑๒๑ 

ไตรมาสที่______ 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมที่  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน  หน้าห้อง คหกรรม 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 
 ป้ายจุดเช็ดอิน จำนวน 1 ป้าย 5,000 
บาท 

1 ชุด 5000  บาท  5,000 บาท  

2 หิน เบอร์ 2-3 ถุงละ 60 บาท 10 ถุง 60 บาท 600 บาท  

3  ไทรเกาหลี จำนวน 3 ต้นๆละ  400 3 ต้น 1,200 บาท 1,200 บาท  

4  ข่อยดักจำนวน 2 ต้นๆละ  1000 บาท 2 ต้น  1000 บาท 2000 บาท  

5 พุทธโชค(ต้นแก้วแคระ) จำนวน 26 
ต้นๆละ  50 บาท 

6 แผ่น 50 บาท 1,300บาท  

6  โกสนขุนช้างกินเลี้ยงจำนวน 90 ต้นๆ
ละ  30 บาท 

50 ต้น 30 บาท 1500 บาท  

7 เตยด่าง จำนวน 20 ต้นๆละ  50 บาท 20  50 บาท 1000 บาท  

8  ดินดำ จำนวน  2 คิวๆละ  1000 บาท 2 คิว  1000 บาท 2000 บาท  

9 คริสติน่า จำนวน 10 ต้นๆละ  80 บาท 10  ต้น 800 บาท 800 บาท  

10  กระถาง  จำนวน 5 ชุดละ 500 บาท 5 ชุด 2500บาท 2,500 บาท  

11 ชุดน้ำตกเล็ก 1   ชุดละ 2100 บาท 1 ชุด 2100บาท 2100 บาท  

รวม 20,000   
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (     นายสุพิศ   คำมูล    ) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 

(                                 ) 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

ไตรมาสที่______ 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมที่  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน หน้าร้านฝึกอาชีพ 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภทงบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 
 ป้ายจุดเช็ดอิน ร้าน จำนวน 1 ป้าย 
2,500 บาท 

1 ชุด 2500  บาท  2,500 บาท  

2 หิน เบอร์ 2-3 ถุงละ 60 บาท 10 ถุง 60 บาท 600 บาท  

3  ไทรเกาหลี จำนวน 4 ต้นๆละ  300 4 ต้น 1,200 บาท 1,200 บาท  

4  ข่อยดัดจำนวน 2 ต้นๆละ  500 
บาท 

2 ต้น  1000 บาท 1000 บาท  

5 เตยด่าง จำนวน 20 ต้นๆละ  50 
บาท 

20  50 บาท 1000 บาท  

6  หินกรวด  จำนวน 1  คิวๆละ  900 
บาท 

1 คิว  900 บาท 900 บาท  

7  กระถาง   จำนวน 4 ชุดละ 400 
บาท 

5 ชุด 1600บาท 1600 บาท  

8 ชุดม้านั่ง ยาว 1 ชุดละ 1000 บาท 1 ชุด 1000บาท 1000 บาท  

9 สีทาผนัง 1ถัง  1 ถัง  200 บาท 200 บาท  

10 วสัดอุปุกรณแ์ตง่สวน 1 ชุด 10,000 บาท 10,000บาท  

      

รวม 10,000   
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (     นายสุพิศ   คำมูล    ) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 

(                                 ) 
 
 
 



๑๒๓ 

ไตรมาสที่______ 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม..ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 
อุปกรณ์ตกแต่งปรับภูมิทัศน์   
5000 บาท 

1ชุด 5000บาท 5000 บาท  

2 รั้วเหล็กดัด 8 เมตร 8 เมตร 1000 บาท 8000 บาท  

3 สีน้ำอะคิลิค และแปรงทาสี 4 ถัง 1000 บาท 4000บาท  

4 ไม้ดอก 5,000 บาท 100 ต้น 50 บาท 5000 บาท  

5 ไม้ประดับ 5,000 บาท 100 ต้น 50 บาท 5000 บาท  

6 ยาฆ่าหญ้า 3,000 บาท 3 ชุด 1000 3000 บาท  

      

      

      

      

      

รวม   
 

 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (      นายสุพิศ   คำมูล         ) 
 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
              (        ) 

 
 
 



๑๒๔ 

โครงการ         สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายปภพสรรค์  ราชเครือ 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1  ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับผู้ เรียนและบุคลากรด้านทรัพยากรชีวภาพ และ

กายภาพ โดยมีการสัมผัส การเรียนรู้การสร้างและปลูกฝังคุณธรรม การเสริมสร้างปัญญาและภูมิปัญญา อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้เรียนตลอดจนสร้างความตระนักในการรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น    

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ.   
2 เพ่ือปกป้องทรัพยากรตลอดจนให้ผู้เรียน บุคลากรมีจิตสำนึกในอนุรักษ์ทรัพยากร 

3. เป้าหมาย 
          3.1  เชิงปริมาณ          
                 3.1.1.ร้อยละ 70 ของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนมีความพึงพอใน 
                 3.1.2. งานอื่นที่เก่ียวข้อง 
         3.2  เชิงคุณภาพ 
   นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนเห็นคุณค่าปกป้องทรัพยากร มีจิตสำนึกในอนุรักษ์
ทรพัยากร 
4. วิธีดำเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน 
 

ลำดับที่ วิธีดำเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.
เตรียมการ
(Plan) 

เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขอ
อนุมัติ 

 ต.ค. 2564 นายปภพสรรค์  
 ราชเครือ 

2.
ดำเนินการ
(Do) 

ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. กิจกรรมสำรวจ ทำพิกัดทรัพยากร 
บริเวณพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร 
2. กิจกรรมการสำรวจ ทำรหัสประจำ
ต้นไม้ ทำรหัส พิกัดเพ่ือรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูล 
3. กิจกรรมงานปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชที่ได้จากการสำรวจ เก็บรวบรวม 

 
 
 

พ.ย. 2564 – ส.ค.
2565 

 
 

 
นายปภพสรรค์  
 ราชเครือ 
 
 



๑๒๕ 

ลำดับที่ วิธีดำเนินการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. กิจกรรมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 
5. กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล พันธุ์พืช 
6. กิจกรรมจัดปะชุมคณะทำงาน
ทรัพยากรต่างๆ 
7. กิจกรรมแม่กุรักษ์สิ่งแวดล้อม - 
กิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
8. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่
ได้จากการสำรวจเก็บรวบรวม 

3. 
ตรวจสอบ
(Check)                                                                            

ประเมินโครงการ ประเมินความพึง
พอใจ 

 ก.ย. 2565 นายปภพสรรค์   
ราชเครือ 

4. 
ปรับปรุง/
พัฒนา
(Act) 

นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนา 

 ก.ย. 2565 นายปภพสรรค์  
 ราชเครือ 

 
5. งบประมาณ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมที ่1. กิจกรรมสำรวจ ทำ
พิกัดทรัพยากร บริเวณพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร 
กิจกรรมที ่ 2. กิจกรรมการสำรวจ 
ทำรหัสประจำต้นไม้ ทำรหัส พิกัด
เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูล 
กิจกรรมที ่3. กิจกรรมงานปลูก
รักษาพันธุกรรมพืชที่ได้จากการ
สำรวจ เก็บรวบรวม 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

2,000 
 
 
- 
 
 

2,000 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

2,000 
 
 
- 
 
 

2,000 
 
 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

2,000 
 
 
- 
 
 

2,000 
 
 



๑๒๖ 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมที ่4. กิจกรรมการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
กิจกรรมที ่5. กิจกรรมจัดทำ
ฐานข้อมูล พันธุ์พืช 
กิจกรรมที ่6. กิจกรรมจัดปะชุม
คณะทำงานทรัพยากรต่างๆ 
กิจกรรมที ่7. กิจกรรมแม่กุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  (การปลูกต้นไม้) 
กิจกรรมที ่8. กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืชที่ได้จากการสำรวจ
เก็บรวบรวม 
1. ประชุมวำงแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือ
ดำเนินการ 
3. ประเมินผล 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

2,000 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

2,000 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 

2,000 
 
- 
 
 
- 

รวมทั้งสิ้น - 2,000 4,000 - 6,000 - 6,000 
หมายเหตุ   สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 

 

7.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
(1 ต.ค.64 -31 ธ.ค.64) (1 ม.ค.65 -31 มี.ค.65) (1 เม.ย.65–30 มิ.ย.65) (1 ก.ค.65 –30 ก.ย.65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,000  2,000  2,000    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๗ 

8.  การประเมินผล 
  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้  
ผลผลิต 
เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการ 
อพ.สธ. และปกป้องทรัพยากร 

 
- การประเมินผลและ
ติดตาม 

 
- แบบประเมิน
โครงการ 

 

ผลลัพท ์
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนแม่
กุ 
มีจิตสำนึกในอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

 
- แบบประเมินผล 

 
- แบบประเมิน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 - เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. และปกป้องทรัพยากรตลอดจนให้ผู้เรียน บุคลากรมี
จิตสำนึกในอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายปภพสรรค์  ราชเครือ)         (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
                  คร ู                หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 



๑๒๘ 

โครงการ         ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1  ตุลาคม  2564 –  30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล   
 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ซึ่งเน้น
ในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  คณะกรรมการนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองได้กำหนด เป้าหมายให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบ
ระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 และจุดเน้นที่ 3 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา กำหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักให้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ซึ่ง
จากผลการทดสอบระดับชาติขั ้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม  พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  และมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลการประเมินต่ำกว่าระดับประเทศ
ในหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้   
    โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  จึงได้ดำเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนแม่กุวิทยาคม    
จึงจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขึ้น  
2.วัตถุประสงค์ 
 

2.1 เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีความรู้  ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง 
3. เป้าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
         3.1.1  นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม  ร้อยละ 70 มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาท่ีสูงขึ้น                     
           3.1.2  นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม  ร้อยละ  90  ได้รับความรู้และประสบการณ์ตาม
วัตถุประสงค์ 

 3.2  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถนำความรู้ไป

ปรับใช้ในกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 



๑๒๙ 

4. กิจกรรม/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในสถานศึกษา 

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในสถานศึกษาสูงขึ้น 

ร้อยละ 70 

2. กิจกรรมการทดสอบโดยใช้
ข้อสอบกลาง 

ร้อยละของนักเรียนสามารถทำ
ข้อสอบกลางได้ 

ร้อยละ 80 

3. กิจกรรมค่ายพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระ 

ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 5  สาระหลักสูงขึ้น 

ร้อยละ 80 

4. กิจกรรมรับประกาศนียบัตร ร้อยละของนักเรียนที่รับ
ประกาศนียบัตร 

ร้อยละ 60 

5.กิจกรรมรับนักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 
6.กิจกรรมทำบัตรประจำตัว
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่ทำบัตร
ประจำตัวนักเรียน 

ร้อยละ 100 

7. กิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้ารับการมอบ
ตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

ร้อยละ 100 

8. กิจกรรมค่ายปรับพ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนที่เข้าค่ายปรับ
พ้ืนฐานทางการศึกษา 

ร้อยละ 100 

9. กิจกรรมพัฒนางานวิชาการ งานส่งเสริมวิชาการมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ 

5. กิจกรรมระยะเวลา 
 

ชื่อกิจกรรม 
ปีการศึกษา 2564 - 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
-  กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในสถานศึกษา 
-  กิจกรรมการ
ทดสอบโดยใช้
ข้อสอบกลาง 
-  กิจกรรมค่าย
พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
-  กิจกรรมรับ
ประกาศนียบัตร 
-  กิจกรรมรับ
นักเรียน 
-  กิจกรรมทำบัตร
ประจำตัวนักเรียน 
-  กิจกรรมมอบตัว
และปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ 
-  กิจกรรมค่ายปรับ
พ้ืนฐานทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนางาน
วิชาการ 

            

 - งบประมาณไตรมาส 1  66,785       บาท 

- งบประมาณไตรมาส 2  114,980     บาท 

- งบประมาณไตรมาส 3  86,450       บาท 

- งบประมาณไตรมาส 4      -             บาท 

 



๑๓๑ 

6. งบประมาณ    268,215  บาท (สองแสนหกหม่ืนแปดพันสองร้อยสิบห้าบาทถ้วน) 

ภาคเรียนที่ 2/2564 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรม
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
สถานศึกษา 
 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุในการ
จัดกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใน
สถานศึกษา 
3. ประเมินผล 

- 
 

- 
 

40,600 40,600 ครูเขมนัช  แก้วคำ
เครือ 

2. การทดสอบ
โดยใช้ข้อสอบ
กลาง 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัด
วัสดุในการทำ
ข้อสอบ 
3. ประเมินผล 

- - 5,000 5,000 ครูเขมนัช  แก้วคำ
เครือ 

3. ค่ายยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ของนักเรียน  
5 สาระการ
เรียนรู้ 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการซื้อ
วัสดุในการจัดค่าย
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการ 
3. ประเมินผล 

- 89,300 15,000 104,300 ครูสุนีย์ กัณฑะวงษ์ 

4. กิจกรรมรับ
ประกาศนียบัตร 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัด
วัสดุในการจัดพิธี
ประกาศนียบัตร 
3. ประเมินผล 

- - 7,500 7,500 ครูแสงคาร สิงหล้า 

5. กิจกรรมรับ
นักเรียน 

1. ประชุมวางแผน - - 5,680 5,680 ครูแสงคาร สิงหล้า 



๑๓๒ 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

2. ดำเนินการ
จัดเตรียมวัสดุ 
3. ประเมินผล 

6. กิจกรรม
พัฒนางาน
วิชาการ 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการ
จัดซื้อวัสดุใน
กิจกรรมพัฒนางาน
วิชาการ 
3. ประเมินผล 

- - 18,685 18,685 ครูเขมนัช  แก้วคำ
เครือ 

รวมทั้งสิ้น 268,215 

 

ภาคเรียนที่ 1/2565 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ในสถานศึกษา 
 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อ
วัสดุในการจัด
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในสถานศึกษา 
3. ประเมินผล 

- 
 

- 
 

31,200 31,200 ครูเขมนัช  แก้วคำเครือ 

2. ทำบัตร
ประจำตัว
นักเรียน 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัด
วัสดุในการทำบัตร 
3. ประเมินผล 

- 20,000 - 20,000 ครูแสงคาร สิงหล้า 

3. มอบตัวและ
ปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัด
วัสดุในการมอบตัว

- - 1,700 1,700 ครูแสงคาร สิงหล้า 



๑๓๓ 

ชื่อกิจกรรม รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

และปฐมนิเทศ
นักเรียนใหม่ 
3. ประเมินผล 
 
 

4. ค่ายปรับ
พ้ืนฐานทาง
การศึกษา 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัด
วัสดุในการจัดค่าย
ปรับพื้นฐานทาง
การศึกษา 
3. ประเมินผล 

- 17,000 1,550 18,550 ครูแสงคาร สิงหล้า 

5. พัฒนางาน
วิชาการ 

1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อ
วัสดุในกิจกรรม
พัฒนางานวิชาการ 
3. ประเมินผล 

- - 15,000 15,000 ครูเขมนัช  แก้วคำเครือ 

รวมทั้งสิ้น 67,900 

 
7. วิธีการประเมินผล 

ตัวช้ีวัดโครงการ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษาเพ่ิมข้ึน ประเมิน แบบประเมิน 
นักเรียนสามารถทำข้อสอบกลางได้ ทำข้อสอบ ข้อสอบกลาง 
นักเรียนที่เข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 5 สาระการเรียนรู้ 

การทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

แบบทดสอบ 

นักเรียนที่เข้าร่วมพิธีรับประกาศนียบัตร ประเมิน แบบประเมิน 
นักเรียนที่เข้ารับการมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประเมิน แบบประเมิน 
นักเรียนที่เข้าค่ายปรับพ้ืนฐานทางการศึกษา ประเมิน แบบประเมิน 
บัตรนักเรียน ประเมิน แบบประเมิน 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรับนักเรียน ประเมิน แบบประเมิน 
งานส่งเสริมวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประเมิน แบบประเมิน 



๑๓๔ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

  8.2 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมทุกคน มีความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับจากพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาปรับปรุงและพัฒนาการการเรียนของตนเอง 
                               
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางกัลยาณี   เรืองฤทธิ์)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
         คร ูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                  

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๕ 

โครงการ         ส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  การอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็น
สิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม ปัจจุบันการอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย 
แม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว การอ่านหนังสือท่ีดี และมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การ
ขาดแคลนหนังสือที่ดี และตรงกับความพอใจ และการแบ่งเวลาของสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง 
ฯลฯ รวมทั้งจากการชักจูงจากกการกระตุ้น ให้เห็นความสำคัญของการอ่าน ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่าน ทั้งใน
และนอกสถานศึกษา เมื่อเทียบกับความเพลิดเพลิน การได้ฟัง การได้รู้เห็นเรื่องราวต่าง ๆ จากโทรทัศน์และ
วิทยุแล้ว การอ่านหนังสือเพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องใช้ความพยายามมากกว่า และต้องใช้ทักษะในการอ่าน 
ถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ ถึงแม้ว่าใน
ระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีแนวดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน การเขียน การคิดคำนวณ และทางโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นของการอ่าน การเขียน  
และการคิดคำนวณ ตลอดจนการรู้จักการอ่านของผู้เรียนจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่านอย่างต่อเนื่องและเพ่ิมมาก
ขึ้น 

 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมจึงจัดทำโครงการส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ เพื่อนำไป
ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะความเข้าใจ และแรงจูงใจในการ
เรียนของผู้เรียนต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือสร้างความตระหนักให้นักเรียน เห็นความสำคัญของการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณเพ่ือ
นำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต 
     2. เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ
อย่างต่อเนื่อง 
    3. เพ่ือส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ยกระดับความสามารถของผู้เรียน 
 3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ          
     นักเรียนทุกคนมีความรู้จากการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ 80 
 
 



๑๓๖ 

3.2 เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการแสวงหาความรู้ จากการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณด้วย

ตนเอง 
4.  วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติ ก.ย. 2564 - นางสาวเกษมณี อุดทาสา 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมบันทึกการอ่านสืบ
สานศาสตร์พระราชา 
1. บันทึกผ่านแผน 
2. พัสดุดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค.64 
1 เม.ย. 65– 30 มิ.ย. 65 

 
 

1,000 นางสาวเกษมณี อุดทาสา 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมภาษาไทย วันละ
คำ 
1. บันทึกผ่านแผน 
2. พัสดุดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 1,490 นางสาวแสงคาร สิงหล้า 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอ่านคล่อง เขียน
คล่อง 
1. บันทึกผ่านแผน 
2. พัสดุดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 
 
 
 
 
 

1,500 
 
 
 
 
 

นางสาวแสงคาร สิงหล้า 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมหมอภาษา 
1. บันทึกผ่านแผน 
2. พัสดุดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65 
 

1,493 นางสาวแสงคาร สิงหล้า 
 
 
 
 



๑๓๗ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรม 8 กลุ่มสาระ
ส่งเสริมการอ่าน 
1. บันทึกผ่านแผน 
2. พัสดุดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

1 ม.ค.65 - 31 มี.ค.65 4,000 นางสาวเกษมณี อุดทาสา 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสอบ PISA 
1. บันทึกผ่านแผน 
2. พัสดุดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 
1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65 

1,000 
 

นางสาวเกษมณี อุดทาสา 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งนักเรียนแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค 
1. บันทึกผ่านแผน 
2. พัสดุดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค.65 
 
 
 
 
 

50,000* 
 

นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์ 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมส่งนักเรียนแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ 
1. บันทึกผ่านแผน 
2. พัสดุดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

1 ม.ค. 65 – 31 มี.ค. 65  40,000* นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์ 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมพัฒนาการบริหาร
จัดการห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน 
1. บันทึกผ่านแผน 
2. พัสดุดำเนินการจัดซื้อพัสดุ 
3. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
4. สรุปผลการประเมินและปรับปรุงแก้ไข 

1 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 
1 เม.ย. 65 – 30 มิ.ย. 65 

5,000 
 

นางสาวเกษมณี อุดทาสา 
 

ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ ก.ย. 2565 - นางสาวเกษมณี อุดทาสา 
นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง พัฒนา 

ก.ย. 2565 - นางสาวเกษมณี อุดทาสา 



๑๓๘ 

5. งบประมาณ  107,483 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
ครุภัณ

ฑ์ 
รวม 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมบันทึกการ
อ่านสืบสานศาสตร์พระราชา 

- - 2,000 - 2,000 - 2,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมภาษาไทย
วันละคำ 

- - 1,490 - 1,490 - 1,490 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 

- - 1,500 - 1,500 - 1,500 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมหมอภาษา - - 1,493 - 1,493 - 1,493 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรม 8 กลุ่ม
สาระส่งเสริมการอ่าน 

- - 4,000 - 4,000 - 4,000 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมสอบ PISA - - 2,000 - 2,000 - 2,000 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมส่งนักเรียน
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค 

- - 50,000* - 50,000* - 50,000* 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมส่งนักเรียน
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขต
พ้ืนที่ 

- - 40,000* - 40,000* - 40,000* 

กิจกรรมที่ 9 กิจกรรมพัฒนาการ
บริหารจัดการห้องสมุดส่งเสริม
การอ่าน 

-  5,000 - 5,000 - 5,000 

รวมทั้งสิ้น - - 107,483 - 107,483 - 107,483 
 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 

2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  

2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  

2565 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

2,000 - 90,000 - 15,483 - - - 
 

 



๑๓๙ 

7.  การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

นักเรียน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ครู 
บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะเรื่องการอ่าน การเขียน และการคิด
คำนวณ ได้อย่างถูกต้อง 

สังเกตพฤติกรรมการอ่าน 
การเขียน และการคิด
คำนวณ ของนักเรียน ครู 
และบุคลากร  

- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- หลักฐานเอกสาร 

 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. นักเรียนสามารถเข้าใจการอ่านมากยิ่งข้ึน 
 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
  3. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น 
  4. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น 
  5. นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในความสามารถของตนเอง 

 
               

                     
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวเกษมณี อุดทาสา)                (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
                   ครูผู้ช่วย                   หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๐ 

โครงการ              จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 8      
                                 กลุ่มสาระฯ 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์                              
ระยะเวลาดำเนินการ        1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
มาตรฐานการศึกษาศึกษาแห่งชาติ มีจุดมุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 

จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาทั่วไป  ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อให้ผู ้เรี ยนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุข 
 ดังนั้น  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 8  กลุ่มสาระ
ฯ เพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกนักเรียนให้เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในแต่ ละกลุ่ม
สาระมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงตามศักยภาพ 
2.2 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียนของนักเรียนให้มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของ 

ตนเอง 
3. เป้าหมาย 

 3.1 ผลผลิตโครงการ (Output) 
 -  ครูและนักเรียนได้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
      -  นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
          ในชีวิตได ้

      3.2 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
 - นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงตามศักยภาพ 
     - ครูและนักเรียนขวัญและกำลังใจในการเรียนของนักเรียนให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการ

เรียนรู้ 
       ของตนเอง 

4. งบประมาณที่ใช้  158,773 บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) 
 
 
 
 



๑๔๑ 

5..รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 

กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการ 

และกิจกรรม 
ครุภัณฑ์ ใช้สอย วัสดุ 

1. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

14,000 4,500 - 9,500 

2. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

24,000 15,000 - 9,000 

3. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

20,000 2,000 1,000 17,000 

4. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

11,200 - - 11,200 

5. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาฯ 

12,000 - - 12,000 

6. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

16,400 10,000 - 6,400 

7. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

14,400 - - 14,400 

8. กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

46,773 - - 46,773 

รวม 158,773 31,500 1,000 126,273 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    
 

 
7. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
     ครูและนักเรียนได้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
     นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 
 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 
 

ผลลัพธ์ 
      - นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงตาม
ศักยภาพ 
     - ครูและนักเรียนขวัญและกำลังใจในการเรียนของ
นักเรียนให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนของตนเอง 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

 
 

กลุ่มสาระ 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค.64– 31 ธ.ค.

64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1  ม.ค.65 – 31 
มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(1  เม.ย. 65-30 มิ.ย.

65) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค.65 -30 ก.ย.

65) 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

1. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 6,000  

- - - 
8,000  

- - - 

2. สังคมศึกษา 21,000  - - - 3,000  - - - 
3. ภาษาต่างประเทศ 8,000  - - - 12,000  - - - 
4. คณิตศาสตร์ 5,000  - - - 6,200  - - - 
5. การงานอาชีพ 6,000  - 9,300 - -    - - - 
6. สุขศึกษา -    - - - 7,100  - 6,000 - 
7. ศิลปะ 7,400  - 21,200 - 7,000  - - - 
8. ภาไทย 25,573  - - - -    - - - 

รวม 78,973  30,500  43,300  6,000  



๑๔๓ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
     - ครูและนักเรียนได้มีวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระฯ 
     - นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
     - นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้ตรงตามศักยภาพ 
     - ครูและนักเรียนขวัญและกำลังใจในการเรียนของนักเรียนให้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนของตนเอง 
 
 
                                 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางกัลยาณี   เรืองฤทธิ์)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
         คร ูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 

โครงการ         พัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางจุฬาลักษณ์   โทนแก้ว 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1 ตุลาคม  2564  – 30 กันยายน 2565 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เป็นคนดี ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มุ่งให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง พร้อมทั้งนำข้อมูลที่ได้รับ
นำไปตัดสินใจศึกษาต่อ และเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้ การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
มุ่งเน้นทักษะการปฏิบัติ เพื่อให้สอกคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น สนใจในการเรียน ให้นักเรียนพัฒนาตนเอง เกิดความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนนำ
ความรู้ที ่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ฝึกทักษะในการ
ประกอบอาชีพ ฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
   โรงเรียนแม่กุวิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก จึงได้ดำเนินการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว โรงเรียนแม่กุ
ว ิทยาคม จ ึงจ ัดทำโครงการพัฒนาทักษะการเร ียนร ู ้และเสร ิมสร้ างประสบการณ์ด ้านอาช ีพขึ ้นมา 
2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก และเข้าใจตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
ตนเองได้ 
  2.2 เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้าน
อาชีพ 
 3. เป้าหมาย 

3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1  นักเรียนร้อยละ 70  รู้จัก และเข้าใจตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม 
กับศักยภาพของตนเองได้ 
         3.1.2 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ 
  3.2  เชิงคุณภาพ       
  3.2.1 นักเรียนรู้จัก และเข้าใจตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพ 
ของตนเองได้ 
  3.2.2 นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ 
ของตนเองได้ 



๑๔๕ 

4.งบประมาณ 58,500  บาท (ห้าหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมออกแนะเนว
ในเขตพื้นที่บริการ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัด
กิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 1,000 - 1,000 - 1,000 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมเปิดโลก
กว้างทางการศึกษาและอาชีพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัด
กิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 1,000 - 1,000 - 1,000 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนางาน
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 500 - 500 - 500 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมเปิดรั้ว ม.
ก.ว. 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัด
กิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 18,000 - 18,000 - 18,000 
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กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมเสริมทักษะ
ประสบการณ์อาชีพ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผน 
2. ดำเนินการจัดกิจกรรม 
3. ประเมินผล 

- - 38,000 - 38,000 - 38,000 

 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม-มีนาคม2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน-มิถุนายน 2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม-กันยายน 2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
1,000 - 19,500 - - - 38,000 - 

 
6. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

1. สังเกต 
2. สอบถาม 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1 นักเรียนรู้จัก และเข้าใจตนเอง สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเองได้ 
  8.2 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม พัฒนาทักษะการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพ 

 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางจุฬาลักษณ์   โทนแก้ว)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
         คร ูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 

โครงการ  พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวระวิพรรณ   อุดจอม 
ระยะเวลาดำเนินงาน      1  ตุลาคม  2564 –  30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล   
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาผู้เรียนในด้านสังคม อารมณ์ และ

สติปัญญา จะช่วยให้ทักษะการคิดวิเคราะห์ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย ซึ่งในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้
กระบวนการทางสมองมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอน เริ่มจากความรู้  ความเข้าใจ การนำไปใช้ มีการเชื่อมโยง
สิ่งเร้ากับการตอบสนองของการคิดโดยฝึกคิด ฝึกตั้งคำถาม กำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ การตีความ การคิด
วิเคราะห์และสังเคราะห์การคิดแบบย้อนทวน ซึ่ง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ทำได้โดยการดำเนินการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอนอย่างมีระบบ การจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการต่างๆ เช่น ค่ายวิชาการ ค่าย
คุณธรรม ฯลฯ  โรงเรียนแม่กุวิทยาคม จึงจัดทำโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 
เพ่ือประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียนของ
ผู้เรียน 
2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านการคิดวิเคราะห์ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 

3.1.1  สามารถจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ให้ครบ ครอบคลุมทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 3.2 ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 

3.2.1 ครู นักเรียน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์ ที่เหมาะสม ไปปรับใช้ในการจัดเรียนการสอนครอบคลุมทุกชั้นเรียน 

3.2.2 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมทุกคน สามารถยกระดับผลการเรียนของห้องเรียนให้ดี
ขึ้นจากการกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่จัดให้ 
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4. กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 คริสต์มาส ต.ค. 64 - ธ.ค. 64 นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา 
2 สอบ GAT - PAT ม.ค. 65 - มี.ค. 65 นางสาวสุนีย์   กัณทะวงษ์ 
3 วันอาเซียน ก.ค. 65 - ก.ย. 65 นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม 
4 วันวิทยาศาสตร์ ก.ค. 65 - ก.ย. 65 นายกฤษณะพันธ์   แก่นมณี 

5. งบประมาณ 49,300  บาท  (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
 - เงินอุดหนุนรายหัว จำนวน 29,300 บาท 
 - เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 20,000 บาท 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

ชื่อกิจกรรม 
ลักษณะรายจ่ายงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ  
รวม  

ตอบแทน ใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
พัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนผ่านการจัดการเรียนรู้ส
เต็มศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 
วันอาเซียน 
กิจกรรมที่ 3 
ค่ายทักษะการคิดวิเคราะห์ 
(GAT / PAT ) 
กิจกรรมที่ 4 
วันคริสต์มาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
10,000 

 
 
 

93,000 
 

20,000 
 
 

10,000 

 
10,000 

 
 
 

93,000 
 

20,000 
 
 

10,000 

 
- 

 
10,000 

 
 
 

93,000 
 

20,000 
 
 

10,000 
รวมทั้งสิ้น   49,300 49,300      49,300 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ไตรมาส 1 

ตุลาคม–ธันวาคม 2564 
ไตรมาส 2 

มกราคม–มีนาคม 2565 
ไตรมาส 3 

เมษายน–มิถุนายน  2565 
ไตรมาส 4 

กรกฎาคม–กันยายน  2565 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

10,000  20,000  -  19,300  

 

 



๑๕๐ 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละของโครงการที่โรงเรียนสามารถดำเนินการ
และประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการ 
2. กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์
ที่กำหนด 

ความสำเร็จของงาน / การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
ความสำเร็จของงาน / การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบสอบถาม 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 ครู นักเรียน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ ที่เหมาะสม ไปปรับใช้ในการจัดเรียนการสอนครอบคลุมทุกชั้นเรียน 
9.1 นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมทุกคน สามารถยกระดับผลการเรียนของห้องเรียนให้ดีขึ้นจากการ

กิจกรรมพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่จัดให้ 
 
 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวระวิพรรณ อุดจอม)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
         คร ูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 

                                      ไตรมาสที่  1  
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม วันคริสต์มาส 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ประเภท
งบประมาณ 

(แผนงานกรอก
ข้อมูล) 

1 สายรุ้ง คละแบบ 10 โหล 160 1,600  
2 กระดาษอังกฤษ สีเขียว สีแดง สีขาว 100 แผ่น 15 1,500  
3 กระดาษ 100 ปอนด์ A4   2 ห่อ 200 400  
4 ชุดซานตาครอส  1 ชุด 1,000 1,000  
5 ต้นคริสต์มาส   1 ต้น 2,500 2,500  
6 กระดาษห่อของขวัญ คละสี 25 แผ่น 12 300  
7 รีบบิ้นโบว์สำเร็จ 10 อัน 25 250  
8 กระดาษสีสองหน้าบาง คละสี  2 โหล 10 240  
9 กาวลาเท๊กซ์ ขวดใหญ่ 1 ขวด 110 110  
10 กระดาษการ์ดพิมพ์เกียรติบัตรขอบทอง 2 รีม  250 500  
11 ชุดแต่งต้นคริสค์มาส 1 ชุด 600 600  
12 ขนมและของรางวัล 10 แพ้ค 100 1,000  
      
      

รวม 10,000  
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม ) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
           (นางกัลยาณี    เรืองฤทธิ์) 
 
 
 



๑๕๒ 

                                      ไตรมาสที่  4  
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม วันอาเซียน 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ประเภท
งบประมาณ 

(แผนงานกรอก
ข้อมูล) 

1 ป้ายไวนิลกิจกรรม 1   แผ่น  500 500  
2 ป้ายไวนิลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 10 แผ่น 350 3,500  
3 กระดาษ 100 ปอนด์ A4   2 ห่อ 200 400  
4 กระดาษห่อของขวัญ คละสี 25 แผ่น 12 300  
5 รีบบิ้นโบว์สำเร็จ 10 อัน 25 250  
6 กระดาษสีสองหน้าบาง คละสี  2 โหล 10 240  
7 กาวลาเท๊กซ์ ขวดใหญ่ 1 ขวด 110 110  
8 กระดาษการ์ดพิมพ์เกียรติบัตรขอบทอง 2 รีม  250 500  
9 ขนมและของรางวัล 20 ชุด 150 3,000  
      
      

รวม 9,300  
 

หมายเหตุ  รายการวัสดุอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์ 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม ) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
           (นางกัลยาณี    เรืองฤทธิ์) 
 
 
 
 



๑๕๓ 

       ไตรมาสที่ 2 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม   สอบ Gat Pat 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ประเภท
งบประมาณ 

(แผนงานกรอก
ข้อมูล) 

1 
 ค่าวัสดุฝึก 6 วิชา 
(Gatตอนที่ 1, Gatตอนที่ 2, 
Pat1,Pat2,Pat3,Pat4,Pat5) 

5 1,000 5,000  

2  ค่าอาหาร,อาหารว่างจำนวน 5 วัน 30 คน 100 15,000  
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม 20,000  
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
         (นางสาวรวิพรรณ  อุดจอม) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
           (นางกัลยาณี   เรืองฤทธิ์) 
 
 
 

 



๑๕๔ 

                                      ไตรมาสที่  4 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ประเภท
งบประมาณ 

(แผนงานกรอก
ข้อมูล) 

1 ค่าตกแต่งสถานที่ หอประชุม 1 ชุด 1,000 1,500  
2 สารเคมี 1 ชุด 1,500 1,500  
3 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 1 ชุด 1,500 1,500  
4 กระดาษการ์ดพิมพ์เกียรติบัตรขอบทอง 2 รีม  250 500  
5 ของรางวัล - - 5,000  
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม 10,000  
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
        (นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม ) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
           (นางกัลยาณี    เรืองฤทธิ์) 
 
 

 
 



๑๕๕ 

โครงการ  พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุพิศ   คำมูล 
ระยะเวลาดำเนินงาน      1  ตุลาคม  2564 –  30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะพื้นฐานใน
ด้านต่าง ๆ ให้กับนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพตามความถนัดและความสนใจและ
คณะครูโรงเรียนแม่กุวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียน 
ด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อให้ได้รับทักษะเทคนิควิธีการ และประสบการณ์ในการเรียนรู้ รวมทั้งได้สร้างสรรค์งาน
ศิลปะจากจินตนาการของตนเอง ซ่ึงจะทาให้ผู้เรียนเกิดความ ภาคภูมิใจในตนเองและเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และทำให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้าง มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม 
สุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมศิลปะ   สามารถนาไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนโดยตรง ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา อารมณ์  และสังคม  ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
อีกทั ้งโครงการดังกล่าวนั้น ยังเป็นการส่งเสริม ให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและแสดงออกในเชิง
สร้างสรรค ์

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ทางศิลปะมากข้ึนและได้ฝึกทักษะต่างๆเกี่ยวกับศิลปะ 
2.2 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะจากจินตนาการของตนเอง 
2.3 เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะชื่นชมความงาม 
สุนทรียภาพความมีคุณค่า 
2.4 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีเชื่อมั่นในตนเองและแสดงออกในเชิง สร้างสรรค์ด้านการออกแบบ 
2.5 เพ่ือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้นักเรียนได้ 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 42-4/3  มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะทางด้านศิลปะ 
  3.2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-4/3  สามารถนำความรู้และทักษะทางด้านศิลปะที่
ได้รับไปพัฒนาตนเองให้สามารถสร้างชิ้นงาน ตามศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในชุมชนของตนเองอย่างมี
ความสุข 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  3.1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-4/3 ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทั้งด้านทักษะ
ทางด้านศิลปะ สามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์งาน และสามารถประกอบเป็นงานทักษะอาชีพต่อไปได้ 
 
 
 
 



๑๕๖ 

4. กิจกรรม 
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 การเพ้นท์รถตู้ 

   - แจ้งการดำเนินการตามโครงการให้คณะครูทราบ 
   - แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-4/3   
เข้าร่วมโครงการ 
   - สอนทฤษฏี และปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการ 
   - สอนการออกแบบ ตกแต่ง และวิธีการร่างแบบ
และเทคนิคการลงสี ให้นักเรียนในโครงการ 
   - นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
   - สรุป/ประเมินผล /รายงานผลการดำเนินการ 
ตามโครงการ 

ธันวาคม 2564 - วิทยากรภายนอก 
- นายสุพิศ   คำมูล 
- นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 
- นายจอมใจ  หมื่นนรา 
- นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตา 
- นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 
- นายปภพสรรค์ ราชเครือ 

2 งานออกแบบและปรับภูมิทัศน์ 
   - แจ้งการดำเนินการตามโครงการให้คณะครูทราบ 
   - แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-4/3   
เข้าร่วมโครงการ 
   - สอนทฤษฏี และปฏิบัติให้นักเรียนในโครงการ 
   - สอนการออกแบบ ตกแต่ง และวิธีการออกแบบ
และปรับภูมิทัศน์ให้นักเรียนในโครงการ 
   - นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 
   - สรุป/ประเมินผล /รายงานผลการดำเนินการ 
ตามโครงการ 

ธันวาคม 2564 - วิทยากรภายนอก 
- นายสุพิศ   คำมูล 
- นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์ 
- นายจอมใจ  หมื่นนรา 
- นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตา 
- นางสาวเกษมณี  อุดทาสา 
- นายปภพสรรค์ ราชเครือ 

5. งบประมาณ 38,000 บาท (สามหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้
สอย 

วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

 
กิจกรรมที1่ การ
เพ้นท์รถตู้ 

   
20,000 

 
 

 
20,000 

  
20,000 

กิจกรรมที ่2  
งานออกแบบและ
ปรับภูมิทัศน์ 

   
18,000 

 
 

 
18,000 

  
18,000 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
 



๑๕๗ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

จำนวนเงิน - จำนวนเงิน 38,000 จำนวนเงิน - จำนวนเงิน - 

8. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมิน 
ร้อยละ 100 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที ่4/2-4/3  มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องการทำงานและการสร้างสรรค์งาน
ศิลปะ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ 
 

- การสังเกต 
- ชิ้นงาน 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 
- แบบติดตาม 
 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2-4/3 ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ความสามารถในเรื่องการ
ทำงานและการสร้างสรรค์งานศิลปะ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้ ไปใช้ในกระบวนการทางการเรียน และ
ประกอบอาชีพมีรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระต่อสังคม  
 
 
 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

          (นายสุพิศ คำมูล)                   (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
           คร ูชำนาญการ                หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 



๑๕๘ 

ไตรมาสที่___2___ 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านศิลปะการเพ้นท์ 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภทงบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 วัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งและงานเพ้นท์ 1 รายการ 20,000  บาท  
 

20,000 บาท 
 

 

2 วัสดุ อุปกรณ์ ตกแต่งออกแบบภูมิทัศน์ 1รายการ 18,000บาท 
 

18,000 บาท 
 

 

รวม 38,000   
 

 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (     นายสุพิศ   คำมูล    ) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
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๑๕๙ 

โครงการ              ส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาววนิดา กันทะเอ้ย                              
ระยะเวลาดำเนินการ        1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 
 นวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ทั ้งน ี ้ เน ื ่องจากในโลกยุคโลกาภิว ัตน์ 
Globalization มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิ ม เพื่อให้
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้าน
การศึกษาบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้อง
มีการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื ่อง เช่น 
ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ ๆ 
ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพ่ิมมากขึ้นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ใน
ระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 ดังนั ้นนวัตกรรมการศึกษามีคุณค่าและประโยชน์ต่อ การจัดการเรียนการสอน คือ ช่วยพัฒนา
ศักยภาพ และความสามารถสูงสุดของบุคคล ช่วย ขยายขอบเขตความรู้ และโลกทัศน์ทางวิชาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยเปิดโอกาสทางการเรียนให้กับผู้เรียนอย่าง
ทั่วถึง ช่วยให้คนสามารถปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ช่วยให้ผู ้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติม 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษามีนวัตกรรมด้านการบริหาร 
2.2 เพ่ือให้ครูมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 

3.เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิตโครงการ (Output) 

  -  สถานศึกษามีนวัตกรรมระบบการบริหารอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
-  ครูมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
-  นักเรียนมีนวัตกรรมที่เกดจากการเรียนรู้อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 

     3.2 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
  -  สถานศึกษาใช้นวัตกรรมระบบการบริหารส่งเสริมให้มีคุณภาพด้านการบริหาร 
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-  ครูใช้นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนที่มี 
   คุณภาพ 
-  นักเรียนมีทักษะการสร้างนวัตกรรมจาการศึกษาเรียนรู้ 

4. งบประมาณที่ใช้  8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)   
5..รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
กิจกรรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
บริหาร  

2,000 - - 2,000 

กิจกรรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

3,000 - - 3,000 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของ
นักเรียน  

3,000 - - 3,000 

สรุปและรายงานผล - - - - 
รวม 8,000 - - 8,000 

 
6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 8,000 - - - - - 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
 -  สถานศึกษามีนวัตกรรมระบบการบริหารอย่างน้อย 
1 นวัตกรรม 
-  ครูมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนอย่าง
น้อย 1 นวัตกรรม 
-  นักเรียนมีนวัตกรรมที่เกดจากการเรียนรู้อย่างน้อย 
1 นวัตกรรม 
 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 
 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
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ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลลัพธ์ 
-  สถานศึกษาใช้นวัตกรรมระบบการบริหารส่งเสริมให้
มีคุณภาพด้านการบริหาร 
-  ครูใช้นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
-  นักเรียนมีทักษะการสร้างนวัตกรรมจาการศึกษา
เรียนรู้ 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  สถานศึกษามีนวัตกรรมระบบการบริหารอย่างน้อย 1 นวัตกรรมส่งเสริมให้มีคุณภาพด้านการ 
บริหาร 
 -  ครูมีนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างน้อย 1 นวัตกรรม ส่งเสริมให้การจัดการเรียน 
การสอนที่มีคุณภาพ 
 -  นักเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างน้อย 1 นวัตกรรม 
 

         

 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาววนิดา กันทะเอ้ย)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
                   คร ู               หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรม 
                                                                                                                   2 / 2564 

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม 

 
รายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการดำเนินการ 

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
บริหาร  

2,000 - - 2,000 

กิจกรรมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

3,000 - - 3,000 

กิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน  3,000 - - 3,000 
สรุปและรายงานผล - - - - 

รวม 8,000 - - 8,000 
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โครงการ              พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาวนุชิดา ตั๋นทา                              
ระยะเวลาดำเนินการ        1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช  

2560 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  
มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั ่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

สื ่อการสอน ( Instructional Media) หมายถึง การนําสื ่อมาใช้ในการเรียนการสอนโดยตรง ซึ่ง
หมายถึง การนําวัสดุ เครื่องมือและวิธีการมาเป็นสะพานเชื่อมโยงความรู้ เนื้อหาไปยังผู้เรียนได้ เพื่อทําให้เกิด
ความเข้าใจสิ่งที่ถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้ผลตามจุดมุ่งหมาย สื่อชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึก เสียง 
สไลด์ วิทยุโทรทัศน์ วีดีทัศน์ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน สื่อการสอนนับว่าเป็น
สิ่งที่มีบทบาทอย่างมากในการเรียนการสอนนับแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การ
สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายของ
เนื้อหาที่เรียนได้ตรงกับที่ผู ้สอนต้องการ ไม่ว่าสื่อนั้นจะเป็นสื่อในรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่
สามารถอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ได้ทั้งสิ้น 

ประโยชน์ของสื่อการเรียนการสอนคือ สื่อการเรียนการสอนสามารถเอาชนะข้อจํากัดเรื ่องความ 
แตกต่างกันของประสบการณ์ดั ้งเดิมของผู ้เรียน คือเมื ่อใช้สื ่อการเรียนการสอนแล้วจะช่วยให้เด็กซึ ่งมี
ประสบการณ์เดิมต่างกันเข้าใจได้ใกล้เคียงกัน ขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ประสบการณ์ตรงบางอย่าง หรือ
การเรียนรู้ทําให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากสิ่งแวดล้อมและสังคม สื่อการเรียนการสอนทําให้เด็กมีความคิด
รวบยอดเป็นอย่างเดียวกัน ทําให้เด็กมีมโนภาพเริ่มแรกอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทําให้เด็กมีความสนใจและ 
ต้องการเรียนในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น เช่นการอ่าน ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ทัศนคติ การแก้ปัญหา ฯลฯ เป็น 
การสร้างแรงจูงใจและเร้าความสนใจ ช่วยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์จากรูปธรรมสู่นามธรรม 

ปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอนนั้นมักพบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนหลายด้าน ทั้งปัญหาที่
เกิดจากตัวเนื้อหาวิชาที่เข้าใจยาก ปัญหาที่เกิดจากความพร้อมของผู้เรียน ปัญหาสื่อการสอนที่ไม่เหมาะสม
หรือเพียงพอ ดังนั้น กลุ่มงานวิชาการจึงเห็นความสำคัญของการจัดทำการวิจัยในชั้นเรียนและการพัฒนา
นวัตกรรมการสอน เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนครูในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดในชั้นเรียนได้อย่าง
ตรงจุดและมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียน 



๑๖๔ 

2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ครูจัดทําสื่อการจัดการเรียนการสอน   
  2.2 เพ่ือให้ครูมีการวิจัยนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน   
  2.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในชุมชน   
3. เป้าหมาย 
  3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
        - ครมูีสื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอน 
        - ครมูีการวิจัยนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
        - นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 
  3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
        - ครูมีสื่อและวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ 
        - นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ 
4. งบประมาณที่ใช้  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

กิจกรรมสนับสนุนครูทำวิจัยทางการศึกษา  
การจัดประกวดวิจัยนวัตกรรมของคณะครู 
(ไตรมาสที่ 2) 

1 มกราคม 2565 – 31 มีนาคม 
2565 

นางสาวนุชิดา  ตั๋นทา 

2 กิจกรรมอบรมการวิจัยทางการศึกษา (ไตร
มาสที่ 3) 

1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 
2565 

นางสาวนุชิดา  ตั๋นทา 

3 กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนในชุมชน 
(ไตรมาสที่ 3) 

1 เมษายน 2565 – 30 มิถุนายน 
2565 

นางสาววนิดา  กัณทะเอ้ย 

 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
1.1 วัสดุอุปกรณ์ กระดาษเกียรติ
บัตรมอบให้ครูที่ส่งงานวิจัย 
กิจกรรมที่ 2 
2.1 ค่าวิทยากร 
2.2 ค่าอาหาร จำนวน 37*50 

 
- 
 
 

3,000 
1,850 

 
- 
 
 
- 
- 

 
500 

 
 
- 
- 

 
500 

 
 

3,000 
1,850 

 
- 
 
 
- 
- 

 
500 

 
 

3,000 
1,850 



๑๖๕ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2.3 ค่าอาหารว่าง จำนวน 37*50 
2.4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร 
เย็บเล่ม กระดาษเกียรติบัตร 
กิจกรรมที่ 3 
2.1 กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนในชุมชน 

1,850 
- 
 
 
- 
 

- 
- 
 
 
- 
 

- 
2,300 

 
 

500 
 

1,850 
2,300 

 
 

500 
 

- 
- 
 
 
- 
 

1,850 
2,300 

 
 

500 
 

รวมทั้งสิ้น 6,700 - 3,300 10,000 - 10,000 

 
6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 500 - 9,500 - - - 

7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
 -  ครูมีสื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอน 
-  ครูมีการวิจัยนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน 
-  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ชุมชน 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 
 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

ผลลัพธ์ 
-  ครูมีสื่อและวิจัยด้านการจัดการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
-  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ใน
ชุมชนที่มีคุณภาพ 
 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

 
 
 



๑๖๖ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  ครูมีสื่อการสอนในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพด้านการเรียนรู้ 
 -  ครูมีการวิจัยนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพด้าน 
    การเรียนรู้  
 -  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวนุชิดา ตั๋นทา)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
                   คร ู               หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

           ไตรมาสที่ 2 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมสนับสนุนครูทำวิจัยทางการศึกษา การจัดประกวดวิจัยนวัตกรรมของคณะครู 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 วัสดุอุปกรณ์ กระดาษเกียรติบตัรมอบให้
ครูที่ส่งงานวิจัย 

1 500 500  

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

รวม 500  
 

 
ลงชื่อ................. ....................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวนุชิดา   ตัน๋ทา) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
            (นางกัลยาณี   เรืองฤทธิ์) 
 
 
 
 
 
 

 



๑๖๘ 

ไตรมาสที่ 3 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าวิทยากร - - 3,000  

2 ค่าอาหาร จำนวน 37*50 - - 1,850  

3 ค่าอาหารว่าง จำนวน 37*50 - - 1,850  

4 ค่าวัสดุอุปกรณ์ ถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม 
กระดาษเกยีรตบิัตร 

- - 2,300  

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

รวม 9,000  
 

 
ลงชื่อ.................... .................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวนุชิดา   ตัน๋ทา) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
            (นางกัลยาณี   เรืองฤทธิ์) 

 
 
 



๑๖๙ 

 
ไตรมาสที่ 3 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนในชุมชน 

 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 กิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนใน
ชุมชน 

  500  

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

รวม 500  
 

 
ลงชื่อ...................... ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
            (นางสาวนุชิดา   ตัน๋ทา) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
            (นางกัลยาณี   เรืองฤทธิ์) 

 
 
 



๑๗๐ 

โครงการ              การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ลักษณะโครงการ             โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี  
ระยะเวลาดำเนินการ        1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
โรงเร ียนแม่กุว ิทยาคม ได้เข้าร ่วมโครงการโรงเร ียนมาตรฐานสากล รุ ่นที ่ 3 ของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนได้เริ่มทบทวนระบบการจัดการศึกษา ตามแนวทางที่โครงการ
กำหนด เริ่มจากการปรับโครงสร้างหลักสูตรและเป้าหมายคุณภาพทาง การศึกษาที่จะเกิดกับผู้เรียน ซึ่งผ่าน
การประเมินคุณภาพ OBECQA เป็นที ่เรียบร้อยแล้ว ดังนั ้นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
มาตรฐานสากลนั้นจะต้องดำเนินการต่อไปเพื ่อให้โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนรู ้ตากแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล   
 
2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
3.เป้าหมาย 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

- เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
      เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

  - นักเรียนเป็นคนดี มีมาตรฐานการเรียนรู้และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
 
4. งบประมาณที่ใช้  26,000 บาท  (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 
 5 .รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1. โครงการการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานและและ
เปลี่ยนเรียนรู้ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)  
(ไตรมาตรที่ 2 )  

5,000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



๑๗๑ 

 
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 

 
 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและ
กิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
      ค่าจัดสถานที ่
      ค่าวัสดุ อุปกรณ ์
2. จัดประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากล (ไตรมาตรที่ 3) 
3. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
(ไตรมาตรที่ 2)  
4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21  
(ไตรมาตรที่ 3) 

 
 

5,000 
8,000 

 
8,000 

 2,500 
 

5,000 

 
2,500 

 
8,000 

 
8,000 

รวม 26,000 - 7,500 18,500 
 
6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    

ไตรมาสที่ 1 
(1  ต.ค. 64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1  ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(1  เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค.65 -30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - 13,000 - 13,000 - - - 

 
7. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
        นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวทาง
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วย 
ตนเอง 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 
 

ผลลัพธ์ 
      - นักเรียนเป็นคนดี มีมาตรฐานการเรียนรู้และอยู่
ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 

 
1. ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

 
 
 
 



๑๗๒ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 นักเรียนได้เรียนรู้การจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 นักเรียนเป็นคนดี มีมาตรฐานการเรียนรู้และอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข 
 
         

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
                   คร ู               หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๓ 

                             ไตรมาสที่  2  
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ประเภท
งบประมาณ 

(แผนงานกรอก
ข้อมูล) 

1 
โครงการจัดนิทรรศการการแสดงผล
งานและและเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง(IS)  

 
- 

 
- 

 
- 

 

2 ไวนิลป้ายนิทรรศการ 1 แผ่น 1,000 1,000  
3 ดอกไม้พลาสติก 1 ชุด 1,500 1,500  
4 อาหารว่างคณะกรรมการ 25 ชุด 50 2,500  
5 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี 21  
      ค่าสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

- 8,000 8,000  

รวม 13,000  
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
           (นางกัลยาณี    เรืองฤทธิ์) 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗๔ 

                              ไตรมาสที่  3  
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ประเภท
งบประมาณ 

(แผนงานกรอก
ข้อมูล) 

1 
จัดประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากล  
      กระดาษ 

 
8 รีม 

 
100 

 
800 

 

2       อาหารและอาหารว่างการจัด
ประชุม 
         35 คน x 60 บาท x 2 มื้อ 

35 คน 60 4,200  

3 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 (ไตรมาตรที่ 3)  
      ค่าสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์การ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 

- 8,000 8,000  

รวม 13,000  
 
 
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
           (นางกัลยาณี    เรืองฤทธิ์) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

โครงการ        ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายจอมใจ  หมื่นนรา 
ระยะเวลาดำเนินงาน      1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1.หลักการและเหตุผล 
        การบริหารจัดการเรียนเรื่องอาคารสถานที่นั้นเป็นภาระงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษาที่
จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารด้านอื่นๆ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ )พ.ศ.2553 กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษา
แก ่ ก ุ ลบ ุ ตร  ก ุ ล ธ ิ ด า  เพ ื ่ อการอบรมบ ่มน ิส ั ย ให ้น ั ก เ ร ี ยน เป ็นผ ู ้ ท ี ่ ม ี ความร ู ้ ค วบค ู ่ ค ุณธรรม  
  ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆการปรับภูมิทัศน์เพื่อก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้ใช้บริการในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆต้อง
มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงามและปลอดภัยพร้อมใช้งาน โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเอื้อต่อการ
เรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. ใช้เป็นสถานที่เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้ฝึกพัฒนาอาชีพ 
     2. เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล  โดยการสร้างอาชีพสร้าง
รายได ้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ 
          3. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้นำความรู้จากการฝึกพัฒนาอาชีพนำไปขยายผลประกอบ
กิจกรรมในพ้ืนที่ทำกินของตนเองอย่างยั่งยืน   อีกท้ังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้เป็นไปตาม
ทิศทางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 ที่มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3. เป้าหมาย 
          3.1  เชิงปริมาณ          
                 3.1.1.การต่อเติมศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพสำหรับนักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
                 3.1.2 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
         3.2  เชิงคุณภาพ 
                สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม เพื่อให้พร้อมใช้งานโดยปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
 4.  วิธีดำเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน 
    4.1  ขออนุมัติโครงการ 
   4.2  แต่งตั้งคณะทำงาน 
  4.3  ประชุมคณะทำงานและวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติงาน 



๑๗๖ 

  4.4  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
  4.5  ติดตามผล  ประเมินโครงการ 
  4.6  สรุปรายงานผล 
5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

ที ่ กิจกรรมและขั้นตอน 
การดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
          2564                                              2565 
ก.
ย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.
ย 

พ.ค มิ.ย
. 

ก.ค ส.ค 

1. ขออนุมัติโครงการ /            
2. แต่งตั้งคณะทำงาน /            
3. ประชุมคณะทำงานและ

วางแผนกำหนดแผนปฏิบัติ
งาน 

/            

4. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน 

 /           

5. ติดตามผล  ประเมินโครงการ   /          
6. สรุปรายงานผล    /         

 
6.สถานที่ดำเนินการ    ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน   โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
7.งบประมาณ    238,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 

8.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
9.  ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
200,000    38,000    

 
 
 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย ราคา
หน่วย 

รวม (บาท) 

1 เหล็กกล่อง(กัลวาไนซ์) ขนาด 4 x 2 นิ้ว หนา 2.3 
มม. 

6 1200 7,200 

2 เหล็กกล่องดำ 2x2 นิ้ว หนา 2.3 mm. ยาว 6 
เมตร 

6 610 3,660 

3 เหล็กกล่องดำ 2x4 นิ้ว หนา 2.3 mm. ยาว 6 
เมตร 

3 630 1,890 

4 อลูซิ้งค์ หนา 0.23 กว้าง 76 ซ.ม. ยาว 6.5 เมตร 8 487.5 3,900 
5 อลูซิ้งค์ หนา 0.23 กว้าง 76 ซ.ม. ยาว 4 เมตร 5 300 1,500 
6 เหล็กซีไลน์  20 35 700 
7 ไม้เชอร่า ปูพ้ืน - 5,000 5,000 
8 ตะปูเกลียว ปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ ความยาว 4 

หุน หรือ 1/2 นิ้ว 
2 กล่อง ๆ ละ 

100 ตัว 
70 140 

9 สีกันสนิม 1 กระป๋อง 110 110 
10 ทินเนอร์  1 กระป๋อง 380 380 
11 คอนกรีต - 15,520 15,520 
12 ค่าตกแต่งภายในรวมงานไฟฟ้า - 80,000 80,000 
13 ค่าแรงเหมาจ่าย - 80,000 80,000 
 รวมทั้งหมด   200,000 



๑๗๘ 

10.  การประเมินผล  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ หมายเหตุ 
ผลผลิต 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพที่มาตรฐาน 
สะอาด ปลอดภัย  

 
- การประเมินผล
และติดตาม 

 
- แบบประเมิน
โครงการ 

 

ผลลัพท ์
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีความสุขที่มี
ศูนย์ฝึกอาชีพ น่าอยู่เอ้ือต่อการเรียนรู้และจัดการศึกษา 

 
- แบบประเมินผล 

 
- แบบประเมิน 

 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพที่มี สภาพพ้ืนที่ ที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัยต่อการ
ให้บริการและการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายจอมใจ หมื่นนรา)                   (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
     ครู ชำนาญการพิเศษ                หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 



๑๗๙ 

            ไตรมาสที่ 1 
       ภาคเรียนที่ 2/2564 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายในโครงการ / โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 

(กลยุทธ์ที่ 1) 
กิจกรรม  ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ 

ที ่
กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ ค่า

ครุภัณฑ์ 1 เหล็กกล่อง(กัลวาไนซ์) ขนาด 4 x 2 
นิ้ว หนา 2.3 มม. 

7,200   7,200  

2 เหล็กกล่องดำ 2x2 นิ้ว หนา 2.3 
mm. ยาว 6 เมตร 

3,660   3,660  

3 เหล็กกล่องดำ 2x4 นิ้ว หนา 2.3 
mm. ยาว 6 เมตร 

1,890   1,890  
4 อลูซิ้งค์ หนา 0.23 กว้าง 76 ซ.ม. ยาว 

6.5 เมตร 
3,900   3,900  

5 อลูซิ้งค์ หนา 0.23 กว้าง 76 ซ.ม. ยาว 
4 เมตร 

1,500   1,500  
6 เหล็กซีไลน์  700   700  
7 ไม้เชอร่า ปูพ้ืน 5,000   5,000  
8 ตะปูเกลียว ปลายสว่าน หัวเวเฟอร์ 

ความยาว 4 หุน หรือ 1/2 นิ้ว 
140   140  

9 สีกันสนิม 110   110  
10
ป้าย
ไว
นิล 

ทินเนอร์  380   380  
11 ค่าแรง 20,000   20,000  
12 ค่าตกแต่งภายใน 50,000   50,000  
13       
14       
15       

รวมงบประมาณ 94,480   94,480  
 

    
 
 
 
 
 
 



๑๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาสูค่วามเป็นมอือาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

โครงการ             พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางสาวอุทัยวรรณ   สิงห์ทอง 
ระยะเวลาดำเนินการ           1  ตุลาคม   2564 – 30  กันยายน  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
           การพัฒนาการเรียนการสอนตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นั้น จะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียนโดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  และนำเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถทั้งด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาสง ๆ  ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบสอน  ด้านการถ่ายทอด
ความรู้สู่เรียนในวิธีต่าง ๆ  ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด  การพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพนั้นย่อม
เกิดมาจากร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง  และขวัญกำลังใจที่ดีด้วย   
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
สถานศึกษานั้นจำเป็นจะต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อเป็นการ
เปิดมุมมอง  และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อจะได้นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  ตลอดจนมีการสร้างขวัญและ
กำลังใจที่ดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะได้มีร่างกายและจิตใจพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.2  เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและ
นักเรียน 2.3  เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 2.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดบุคลากรให้เพียงพอกับหลักสูตร 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
 มีครู ครบทุกกลุ่มสาระและเพียงพอกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
         3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ตามกลุ่มสาระวิชาที่ขาดแคลนและสามารถจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนตามหลักสูตรได้ 
 
 
 
 



๑๘๒ 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 งานบุคลากร 

2 กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากร 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 งานบุคลากร 

3 กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 งานบุคลากร 

4 กิจกรรมศึกษาดูงานครูและบุคลากร 1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65 งานบุคลากร 

5 กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 งานบุคลากร 

6 งานเวรยามรักษาการณ์ 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 นายชัยณรงค์  รองงาม 

7 ถ่ายเอกสารงานธุรการ 1 ต.ค. 64 -  30 ก.ย. 65 งานบุคลากร 

5. งบประมาณ 461,000  บาท (สี่แสนหกหม่ืนหนึ่งพันบาท) 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมจัดหาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 
กิจกรรมการอบรมครูและบุคลากร 
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมศึกษาดูงานครูและ
บุคลากร 
กิจกรรมที่ 5 
กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
กิจกรรมที ่6 
งานเวรยามรักษาการณ์ 
กิจกรรมที่ 7 
ถ่ายเอกสารงานธุรการ 

 
192,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

160,000 
 
 
 

50,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10,000 
 
 
 
 

16,000 
 

2,000 
 

11,000 

 
192,000 

 
 

160,000 
 

10,000 
 

70,000 
 
 

16,000 
 

2,000 
 

11,000 

  

รวมทั้งสิ้น 192,000 210,000 39,000 441,000   
 



๑๘๓ 

7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 

จำนวนเงิน 98,700 จำนวนเงิน 166,500 จำนวนเงิน 98,800 จำนวนเงิน 97,000 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

ครูและบุคลากรทางการศึกษารู ้มีความรู ้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการระดับ
โรงเรียนประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว   

ผลลัพธ ์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนให้มากท่ีสุด 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว   

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ครูและบุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 
 2.  ครูและบุคลากรได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 
          3.  ครูและบุคลากรมีขวัญและกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 4.  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดบุคลากรให้เพียงพอกับหลักสูตร 
 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางสาวอุทัยวรรณ   สิงห์ทอง)      (นางสาวอุทัยวรรณ   สิงห์ทอง) 
          ครู ชำนาญการพิเศษ        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 



๑๘๔ 

          ไตรมาสที่ 1-2 
                                                                                                                   (ต.ค.64 - มี.ค.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 
กิจกรรมจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 2 คน 8,000 96,000  เงินงบประมาณ 

     
 

รวม 96,000  
 

 
 
 
 

          ไตรมาสที่ 3-4 
                                                                                                                   (เม.ย. – ก.ย.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรมจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าจ้างบุคลากร 2 คน 8,000 96,000  เงินงบประมาณ 

รวม 96,000  
 

 
 
 
 



๑๘๕ 

           ไตรมาสที่ 2 
                                                                                                                   (ม.ค. – มี.ค.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรม  ศึกษาดูงานครูและบุคลากร  
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากร 42 คน 240 10,080  เงินงบประมาณ 

2 ค่าที่พัก 21 ห้อง 800 16,800  

3 ค่าจ้างเหมายานพาหนะ 1 คัน 23,120 23,120  

4 สำรอง  20,000 20,000  

รวม 70,000  
 
          ไตรมาสที่ 1- 2 

                                                                                                                   (ต.ค.64 - มี.ค.65) 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

 

กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1. กระดาษดับเบิลเอ A 4 6 ห่อ 110 660  เงินงบประมาณ 

2. กระดาษเอ 4 ( 70 แกรม) 5 ห่อ 100 500  

3. ตลับหมึก HP 1120 2 หลอด 2,800 5,600  

4. หมึกเติมแคนนอน 2 ชุด 500 1,000  

5. ปากกาไวท์บอร์ด   1 โหล 340 240  

รวม 8,000  
 

 



๑๘๖ 

          ไตรมาสที่ 3 - 4 
                                                                                                                   (เม.ย. – ก.ย.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรมพัฒนางานสารบรรณ 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1. กระดาษดับเบิลเอ A 4 6 ห่อ 110 660  เงินงบประมาณ 

2. กระดาษเอ 4 ( 70 แกรม) 5 ห่อ 100 500  

3. ตลับหมึก HP 1120 2 หลอด 2,800 5,600  

4. หมึกเติมแคนนอน 2 ชุด 500 1,000  

5. ตลับหมึก   2 แท่ง 50 100  

6. ตรายาง 1 อัน 140 140  

รวม 8,000  
 

                  ไตรมาสที่ 1- 2 
                                                                                                                   (ต.ค.64 - มี.ค.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1. กระดาษทำปก A4 2 ห่อ 125 250  เงินงบประมาณ 

2. ตลับหมึก HP 1120 1 หลอด 2,800 2,800  

3 หมึกเติมแคนนอน 3 ชุด 500 1,500  

4. สมุดลงเวลา  6 เล่ม 75 450  

รวม 5,000  
 



๑๘๗ 

               ไตรมาสที่ 3 - 4 
                                                                                                                   (เม.ย. – ก.ย.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรมพัฒนางานบุคลากร 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1. กระดาษดับเบิลเอ A 4 2 ห่อ 150 300  เงินงบประมาณ 

2. กระดาษเอ 4 สำหรับ ( 70 แกรม) 5 ห่อ 100 500  

3. ตลับหมึก HP 1120 1 หลอด 2,800 2,800  

4. หมึกเติมแคนนอน 2 ชุด 500 1,000  

5. ปากกาไวท์บอร์ด   10 แท่ง 20 200  

6. แอลกอฮอล์ลบไว้บอร์ด 2 ขวด 100 200  

รวม 5,000  
 
                  ไตรมาสที่ 1- 2 

                                                                                                                   (ต.ค.64 - มี.ค.65) 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

 

กิจกรรมอบรมครูและบุคลากร 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง   25,000  เงินงบประมาณ 

2. ค่าท่ีพัก   25,000  

3. ค่าพาหนะ   30,000  

รวม 80,000  
          
 



๑๘๘ 

        ไตรมาสที่ 3 - 4 
                                                                                                                   (เม.ย. – ก.ย.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 

กิจกรรมอบรมครูและบุคลากร 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1. ค่าเบี้ยเลี้ยง   25,000  เงินงบประมาณ 

2. ค่าท่ีพัก   25,000  

3. ค่าพาหนะ   30,000  

รวม 80,000  
 
                            ไตรมาสที่ 1  

                                                                                                                   (ต.ค. – ธ.ค.64) 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

 

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 กระดาษ เอ 4 70 แกรม 25 รีม 100 2,500  เงินงบประมาณ 

2  กระดาษการ์ดสี ทำปก 10 รีม 150 1,500  

3 กาวสองหน้าแบบบาง 0.5 นิ้ว 10 ม้วน 25 250  

4 กาวสองหน้าแบบบาง 1 นิ้ว 10 ม้วน 25 250  

5 เทปโฟมกาวสองหน้าแบบหนา 5 ม้วน 100 500  

รวม 5,000  
 

 



๑๘๙ 

                                       ไตรมาสที ่ 3  
                                                                                                                   (เม.ย. – มิ.ย.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 กระดาษ เอ 4 70 แกรม 15 รีม 100 1,500  เงินงบประมาณ 

2  กระดาษการ์ดสี ทำปก 10 รีม 150 1,500  

3 กระดาษ/วัสดุจัดป้ายนิเทศ 1 ชุด 2,000 2,000  

4  ไส้แม็กเบอร์ 10  15 กล่อง 10 150  

5 ปากกาไวท์บอร์ด 1 กล่อง 350 350  

6 แปลงลบกระดาน 5 อัน 20 100  

7 กระดาษโฟโต้ 150 แกรม 2 ห่อ 300 600  

รวม 6,200  
 
                             ไตรมาสที่  4 

                                                                                                                   (ก.ค. – ก.ย.65) 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภทงบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 อาหารว่างบุคลากรและเจ้าหน้าที่ 40 ชุด 25 1,000 เงินนอกงบประมาณ 

รวม 1,000  
 
 
 
                 



๑๙๐ 

 ไตรมาสที่ 1 - 2 
                                                                                                                  (ต.ค.64 - มี.ค.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
กิจกรรมถ่ายเอกสารงานธุรการ 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1. ค่าถ่ายเอกสาร   5,000  เงินงบประมาณ 

รวม 5,000  
 
                 ไตรมาสที่ 3 - 4 

                                                                                                                 (เม.ย. – ก.ย.65) 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

 

กิจกรรมถ่ายเอกสารงานธุรการ 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1. ค่าถ่ายเอกสาร   6,000  เงินงบประมาณ 

      

รวม 6,000  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๑ 

                              ไตรมาสที่ 2 
                                                                                                                 (ม.ค.65 - มี.ค.65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 
 
โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าจ้างและอะไหล่วัสดุ ครุภัณฑ์   5,000    เงินงบประมาณ 

รวม 5,000  
 

 
                              ไตรมาสที่ 4 

                                                                                                                 (ก.ค.65 – ก.ย.65) 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

 
โครงการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าจ้างและอะไหล่วัสดุ ครุภัณฑ์   5,000    เงินงบประมาณ 

      

รวม 5,000  
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๒ 

โครงการ   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรู้ 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณพร  อยู่มา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม 2564   -  30 กันยายน 2565 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีเพ่ือ
การเข้าถึงข้อมูลและการติดต่อสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษาต้อง
พร้อมให้บริการตลอดเวลา ทั้งปริมาณการใช้งาน และความเพียงพอของสัญญาณตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มี
ความรวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัย และง่ายต่อการเข้าถึง งานเครือข่ายในสถานศึกษา มีหน้าที่จัดหาและอำนวย
ความสะดวกในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้เอ้ือต่อการใช้งานและจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน   
 2.2 เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาค้นหา
ความรู้ด้วยตนเอง 
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
  - ผลการดำเนินงานของทุกกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายของกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
  - นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 
 
 
 
 

งานโสตทัศนศึกษา 
      1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนางาน

แผนงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรยีน 

 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 

นายวนิตย์  ตาคำ 



๑๙๓ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
 

 

4. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
5. ประเมินผล 
6. รายงานผล 

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนกันยายน 

 2 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 
      1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนางาน

แผนงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรยีน 

4. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
5. ประเมินผล 
6. รายงานผล 

 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนกันยายน 

นางณัชชา  ตุ้ยหล้า 

3 กิจกรรมพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ 
      1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7. ประชุมคณะกรรมการ 
8. ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนางาน

แผนงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรยีน 

9. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
10. ประเมินผล 
11. รายงานผล 

 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนกันยายน 

นางวรรณพร  อยู่มา 

4 กิจกรรมซ่อมบำรุงวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน 
      1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

12. ประชุมคณะกรรมการ 
13. ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมพัฒนางาน

แผนงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้เรยีน 

14. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
15. ประเมินผล 
16. รายงานผล 

 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนกันยายน 

นางสาวอุทัยวรรณ  
สิงห์ทอง 

  
 
 
 



๑๙๔ 

5. งบประมาณ  72,450 บาท (เจ็ดหม่ืนสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 งานโสตทัศนศึกษา 
1.1 ไมค์ประชุมตั้งโต๊ะ 1 ชุด 8 ตัว 
1.2 ถ่านไมค์ AA (3 กล่อง) 
1.3 ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์งานโสตฯ 

  
 
 

 

 
25,000 
1,200 
4,000 

 
30,200 

  
30,200 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาห้องเรียน
อัจฉริยะ 
1.1 กระดาษ A4 

1.2 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 

1.3 ถ่าน AA อัลคาไลน์ 

1.4 สายสัญญาณเสียง 

1.5 นาฬิกาแขวนผนัง 

1.6 กระดาษปก 

1.7 วัสดุสำนักงานอ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์ 
1.1 ไมโครโฟนสำหรับคอมพิวเตอร์ 

1.2 แป้นพิมพ์   

1.3 เมาส์ 

1.4 ถ่านไมค์ AA (กล่อง) 

1.5 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์   

1.6 หมึก Printer   1 ชุด 

1.7 วัสดุสำนักงานอ่ืนๆ 

1.8 นาฬิกาติดผนัง 

   
 

500 
1,000 

900 
250 
500 
150 
700 

 
 
 

1,000 
2,500 
2,500 

450 
16,000 
2,800 
2,000 
1,000 

 
 

 
 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

4,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28,250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๕ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
งบประมาณ (บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมซ่อมบำรุงวัสดุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 ค่าจ้างอะไหล่วัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
10,000 

 
10,000 

 
10,000 

รวม      72,250 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) 
ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 
จำนวนเงิน 27,400 จำนวนเงิน 19,950 จำนวนเงิน 2,800 จำนวนเงิน 22,300 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 
1.  ความพึงพอใจของครู นักเรียน ในการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน 
 

1.  -  สังเกต 
     -  สัมภาษณ์ 
     -  ตรวจสอบเอกสาร 

1. -  แบบสอบถาม 
     -  แบบประเมิน 
     -  แบบทดสอบ 

ผลลัพธ ์

1.ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ 

1.  -  สังเกต 
     -  สัมภาษณ์ 

1. -  แบบสอบถาม 
     -  แบบประเมิน 

9. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

1. ระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน 
แม่กุวิทยาคมมีความพร้อมในการให้บริการ 

2. บุคลากรโรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีความรู้ความสามารถและทักษะในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการเรียนรู้ 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางวรรณพร   อยู่มา)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
        ครู ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ไมค์ประชุมตั้งโต๊ะ 1 ชุด 8 ตัว 1 ชุด 25,000 25,000  

2 ถ่านไมค์ AA (1 กล่อง) 1 กล่อง 400 400  

3 ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์งานโสตฯ  2,000 2,000  

รวม  สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน 27,400  
 
 
 

 



๑๙๗ 

 ไตรมาสที่ 3 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมงานโสตทัศนศึกษา 

 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ถ่านไมค์ AA (2 กล่อง) 2 กล่อง 800 800  

2 ซ่อมบำรุงวัสดุ อุปกรณ์  2,000 2,000  

รวมสองพันแปดร้อยบาทถ้วน 2,800  
 

 
ไตรมาสที่ 3 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมงานพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 

 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 กระดาษ A4 3 รีม 100 300  

2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 500 500  

3 ถ่าน AA อัลคาไลน์ 1 กล่อง 450 450  

4 สายสัญญาณเสียง 1 เส้น 250 250  

5 วัสดุสำนักงานอ่ืนๆ 1 ชุด 500 500  

รวมสองพันบาทถ้วน 2,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๘ 

 ไตรมาสที่ 4 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 

 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 กระดาษ A4  2รีม 100 200  

2 ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 500 500  

3 ถ่าน AA อัลคาไลน์ 1 กล่อง 450 450  

4 กระดาษปก 1 แพ็ค 150 150  

5 นาฬิกาติดผนัง 1 เครื่อง 500 500  

6 วัสดุสำนักงานอ่ืนๆ  200 200  

รวมสองพันบาทถ้วน 2,000  
 

 
 

 ไตรมาสที่ 2 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 
 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ไมโครโฟนสำหรับคอมพิวเตอร์  2 ชุด 500 1,000  

2 แป้นพิมพ์   10 ตัว 250 2,500  

3 ถ่านไมค์ AA (กล่อง) 1 กล่อง 450 450  

4 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์   2 ห้อง 4,000 8,000  

5 วัสดุสำนักงานอ่ืนๆ 2 ห้อง 500 1,000  

รวมหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน 12,950  
 
 
 
 



๑๙๙ 

 ไตรมาสที่ 4 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 เมาส์ 10 ตัว 250 2,500  

2 หมึก Printer   1 ชุด  1 ตลับ 2,800 2,800  

3 นาฬิกาติดผนัง 2 เครื่อง 500 1,000  

4 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์  2 ห้อง 4,000 8,000  

5 วัสดุสำนักงานอ่ืนๆ 2 ห้อง 500 1,000  

รวมหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน 15,300  
 

 
 
 
 
 

 ไตรมาสที่ 2 
(ม.ค..65-มี.ค..65) 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

โครงการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการเรยีนรู้ 
กิจกรรมซ่อมบำรุงวัสดุครภุัณฑ์สำนักงาน 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าจ้างและอะไหล่วัสดุ ครุภัณฑ์   5,000  

รวมห้าพันบาทถ้วน 5,000  
 

 
 ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค.65-ก.ย..65) 



๒๐๐ 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

โครงการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการเรยีนรู้ 
กิจกรรมซ่อมบำรุงวัสดุครภุัณฑ์สำนักงาน 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าจ้างและอะไหล่วัสดุ ครุภัณฑ์   5,000  

รวมห้าพันบาทถ้วน 5,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๐๑ 

โครงการ  พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูและ 
นักเรียน 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรรณพร  อยู่มา  
ระยะเวลาดำเนินงาน 1  ตุลาคม   2564   -  30   กันยายน    2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลง เป็นยุคข้อมูล ข่าวสารสารสนเทศ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย
อยู่ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  โดยเฉพาะด้านการศึกษาได้ส่งเสริม
ให้นำเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาที่ทันสมัยมาเสริมสร้างพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยมีนโยบายให้โรงเรียนนำคอมพิวเตอร์  มาเป็นสื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน     โรงเรียนจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือให้บริการแก่บุคลากร และ นักเรียนทุกคนได้
เรียนรู้ และใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมเรียนการสอน  ตลอดจนการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหา
ความรู้   การค้นคว้าข้อมูลข่าวสาร จากแหล่งเรียนรู้ ได้ด้วยตนเอง 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ครู และ นักเรียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้ ในการศึกษาหาความรู้ค้นคว้า
ได้  ด้วยตนเอง 
  2.2 เพ่ือการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์   ให้เอ้ือต่อการใช้งาน   และการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  
3.  เป้าหมาย 
 3.1  เป้าหมายด้านปริมาณ 
  -   ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยี เปน็แหล่งเรียนรู้  ในการค้นคว้าและ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  -   คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้รับการดูแลระบบแลนและเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต  
  -   โรงเรียนมีเว็บไซต์  เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานกิจกรรมของโรงเรียน 
  -   โรงเรียนมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 3.2  เป้าหมายด้านคุณภาพ 
  -   ครูใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งเรียนรู้  ในการค้นคว้าและ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                        อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  -   คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้รับการดูแลระบบแลนและเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ต ให้
สามารถใช้ 
                        งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
   -  โรงเรียนมีเว็บไซต์  ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานกิจกรรมของโรงเรียน 



๒๐๒ 

   -  โรงเรียนมีเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงในการประชาสัมพันธ์ และ
เผยแพร่ผลงานของโรงเรียน   
4.  วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ค่าเช่าสัญญาณ Internet 
ความเร็วสูง 
      1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

7. ประชุมคณะกรรมการ 
8. ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม

พัฒนางานแผนงาน เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 

9. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
10. ประเมินผล 
11. รายงานผล 

 
 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
 
 

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคม 
เดือนกันยายน 

60,000 นางวรรณพร  อยู่มา 
 
 
 

2. เว็บไซต์โรงเรียน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ประชุมคณะกรรมการ 
3. ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม

พัฒนางานการเงิน เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 

4. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
5. ประเมินผล 
6. รายงานผล 

 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคม 
 
 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคม 
เดือนกันยายน 
เดือนกันยายน 

5,000 นายไผทพงศ์ ภักดีรุจีรัตน์ 
 

3. พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน 

3. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
4. ประเมินผล 
5. รายงานผล 

 
 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคม 
 

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคม 
เดือนกันยายน 
เดือนกันยายน 

100,500 นางวรรณพร   อยู่มา 

4. ค่าโทรศัพท์สำนักงาน 
แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 
 

3,600 นางสาวพัณทิดา  ทาวงษ์ 



๒๐๓ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน 

3. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
4. ประเมินผล 

รายงานผล 

เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคม 
 

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนสิงหาคม 
เดือนกันยายน 
เดือนกันยายน 

 
5.   งบประมาณ 
 งบประมาณที่ใช้ 165,500 บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

5. รายละเอียดประกอบการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 ค่าเช่าอุปกรณ์ในการ
ติดต้ังอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

 100,500 
 

 100,500  100,500 

กิจกรรมที่ 2 เว็บไซต์โรงเรียน  3,000 2,000 5,000  5,000 
กิจกรรมที่ 3 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง 

  45,000 45,000  45,000 

รวม      165,500 
 
7. รายละเอียดการใช้งบประมาณ  
 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) 
ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 
จำนวนเงิน 42,125 จำนวนเงิน 40,125 จำนวนเงิน 43,125 จำนวนเงิน 40,125 
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8.  การประเมินผล 
ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จของโครงการ วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
ผลผลิต 
1.  ความพึงพอใจของครู นักเรียน ในการใช้อินเตอร์เน็ตใน
โรงเรียน 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

    -  สังเกต 
     -  สัมภาษณ์ 
     -  ตรวจสอบเอกสาร 

     -  แบบสอบถาม 
     -  แบบประเมิน 
     -  แบบทดสอบ 

ผลลัพธ์ 
1. ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจ 

    -  สังเกต 
     -  สัมภาษณ์ 
     -  ตรวจสอบเอกสาร 

     -  แบบสอบถาม 
     -  แบบประเมิน 
     -  แบบทดสอบ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนสูงขึ้น 
 9.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคอมพิวเตอร์ 

 9.3 ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้ากลุ่มสาระต่าง ๆ  
 9.4 เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 9.5 บริการแก่นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนได้อย่างทั่วถึง 

 
 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางวรรณพร   อยู่มา)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
        ครู ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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ไตรมาสที่ 1 - 4 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมพฒันาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอรเ์น็ต 

 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าเช่าอุปกรณ์ในการติดตั้ง
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

12 เดือน 8,375 100,500  

รวม  หนึ่งแสนห้าร้อยบาทถ้วน 100,500  

 
 
 
 

ไตรมาสที่ 1 - 4 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมค่าเช่าอินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู 

 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 12 เดือน 5,000 60,000  

รวม  หกหมื่นบาทถ้วน 60,000  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๒๐๖ 

ไตรมาสที่ 1 
บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมจดัท าเว็บไซตโ์รงเรียน 

 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 External harddisk ฮาร์ดดิสพกพา 
ความจุ 2 TB 

1 2,000 2,000  

รวม  สองพันบาทถ้วน 2,000  
 

 

 
 

 
ไตรมาสที่ 3 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรมจดัท าเว็บไซตโ์รงเรียน 

 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 เช่าพ้ืนที่เว็บไซต์โรงเรียนและจด
โดเมน 

1 ปี 3,000 3,000  

รวม  สองพันบาทถ้วน 2,000  
 

 

 
 
 
 
 



๒๐๗ 

โครงการ              การจัดการเรียนรูผ้่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT 

ลักษณะโครงการ            ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี                              
ระยะเวลาดำเนินการ        1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 

มาตรฐานการศึกษาศึกษาแห่งชาติ มีจุดมุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณท์ั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับการ
จัดการศึกษาทั่วไป  ที่เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนดี  มีปัญญา และมี
ความสุข 

 ดังนั้น  การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลางที่
เป็นการแก้ไขปัญหาโดยรวมอย่างยั่งยืน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด 
 

2.วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ DLIT 
2.2 เพื่อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนคร ู
 

3.เป้าหมาย 
 

 3.1 ผลผลิตโครงการ (Output) 
 -  นักเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
     -  นักเรียนไดเ้รียนรู้ในสาขาวิชาที่ขาดแคลนครู 

      3.2 ผลลัพธข์องโครงการ (Outcome) 
  - นักเรียนมีมาตรฐานการเรียนรูเ้ทียบเท่ามาตรฐานการเรียนรู้ของประเทศ 
 

4. งบประมาณที่ใช้  2,000 บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
 
 

5..รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 

 

กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ 
 
 

งบประมาณ 

งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสด ุ

กิจกรรม ซ่อมบำรุง และจัดทำเอกสาร DLIT 

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLIT  (ไตรมาสที่ 2) 
2,000   

2,000 

 
 

รวม 2,000 - 2,000  

 
 

6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    
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ไตรมาสที่ 1 
(1  ต.ค. 64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1  ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(1  เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค.65 -30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 2,000 - - - - - 

 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
ผลผลติ  
-  นักเรียนไดเ้รียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
-  นักเรยีนไดเ้รียนรู้ในสาขาวิชาทีข่าดแคลนคร ู

 

1. บันทึกการใช้งานสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ DLIT 

 

1. บันทึกการใช้งานสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ DLIT 

ผลลัพธ์ 

      นักเรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้เทียบเท่ามาตรฐานการ
เรียนรู้ของประเทศ 

 

1. ทดสอบทางการศึกษาท้าย
หน่วย 

 

1. แบบรายงาน ปพ. 5 

 
 
 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1 นักเรียนไดเ้รียนรู้ผา่นเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 
2 นักเรียนไดเ้รียนรู้ในสาขาวิชาทีข่าดแคลนครู 
3  นักเรียนมีมาตรฐานการเรยีนรู้เทียบเท่ามาตรฐานการเรียนรู้ของประเทศ 

         

           
 
           

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
                   คร ู               หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 

(ลงช่ือ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 

 
(ลงช่ือ)    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 
ผู้อำนวยการโรงเรยีนแม่กุวิทยาคม 

 
 

 
 



๒๐๙ 

                              ไตรมาสที่  2  

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 

ประเภท
งบประมาณ 

(แผนงานกรอก
ข้อมูล) 

1 
กิจกรรม ซ่อมบำรุง และจัดทำเอกสาร DLIT 

ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLIT  
1 ชุด 2,000 2,000  

2      

3      

4      

5      

รวม 2,000  
 
 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้รับผิดชอบโครงการ 
          (นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี) 
 
ลงชื่อ.....................................................หัวหน้างานฝ่าย 
           (นางกัลยาณี    เรืองฤทธิ์) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๐ 

 

โครงการ                    ส่งเสริมการระดมทุนและทรัพยากรทางการศึกษา 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ  1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  หมวดที่ 8  ซึ่งกล่าวถึง ทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา มาตรา 48 ให้มีการระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินทั้ง
ของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน องค์การเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา  
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ให้การจัดการศึกษาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐานที่ 
18 สถานศึกษามีความร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

ดังนั้นทางโรงเรียนแม่กุวิทยาคม จึงได้เห็นความสำคัญของการระดมทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในการจัด
การศึกษา และสนองนโยบาย จึงได้ร่วมมือกับชุมชนจัดทำ โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาขึ้น เพ่ือจัดสรร จัดหาทรัพยากรนำมาใช้ในการจัดการศึกษา  
2.   วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 2.2 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 2.3 เพ่ือให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.4 เพ่ือให้ชุมชนเห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 
3.  เป้าหมาย 
 3.1 มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาร้อยละ 80 
           3.2 มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนร้อยละ 80 
          3.3 ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาร้อยละ100 
          3.4 ชุมชนร้อยละ100เห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 



๒๑๑ 

 
4.  กิจกรรม / วิธีดำเนินการ / ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ งบประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 
1) แต่งตั้งคณะทำงาน 
2)ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 
3)จัดงานวันกำเนิดโรงเรียนในวันที่ 
   2 กุมภาพันธ์ 2565 โดยจัดทำ
บุญทอดผ้าป่าเพ่ือการศึกษา 
4) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

 
ม.ค.65 
ม.ค.65 

 
ก.พ.65 

 
ก.พ.65 

 
1.ร้อยละของนักเรียน
ที่ได้รับทุนการศึกษา 
2. ร้อยละของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 
25,000 

 
 
 
 
 
 

 
ครูประสาร 

 
 

2. กิจกรรมประชุมกรรมการ
สถานศึกษา 
 

ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

 
 
 

1.จำนวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
3.ร้อยละของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องที่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี 

- ครูสิริพันธุ์ 
 

3.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

 
 

 

1.จำนวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาที่ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
2. ร้อยละของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

ครูกัลยาณี 
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   5. แหล่งงบประมาณ      

 4.1  เงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว           จำนวน   25,000   บาท 
 4.2  เงินรายได้สถานศึกษา    จำนวน  -   บาท 
 4.3  เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    จำนวน   -    บาท 
 

6.  รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์  
ไตรมาส 1 

ตุลาคม–ธันวาคม 2564 
ไตรมาส 2 

มกราคม–มีนาคม 2565 
ไตรมาส 3 

เมษายน–มิถุนายน  2565 
ไตรมาส 4 

กรกฎาคม–กันยายน  2565 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - 25,000 - - - - - 

 

ที ่ กิจกรรม รายการ 
ระยะเวลา หมายเหตุ 

2/2564 
1/256

5 
1. กิจกรรมวัน

สถาปนาโรงเรียน 
- ค่าฎีกาและซองผ้าป่า จำนวน 1,000 

ซองๆละ 5 บาท 5,000 บาท 

- ค่าสายสิญจน์ 1,000 บาท 

- ค่าวัสดุทำพิธี 3,000 บาท 

- ค่าอาหารเลี้ยงพระ  5,000 บาท 

- ค่าอาหารนักเรียนและแขก 11,000 
บาท 

25,000  
 

 

2. กิจกรรมประชุม
กรรมการ
สถานศึกษา 

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างผู้
เข้าประชุม จำนวน 20 ท่านๆละ 
100 บาท 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

- -  

3. กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครอง 

- ค่าน้ำดื่ม 

- ค่าเอกสารการประชุม 

- -  

รวม 25,000 -  
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  7.  การติดตามประเมินผล 
1. นักเรียนมีทุนการศึกษา  
2. ครูมีสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 3. โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 4. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และชุมชนเห็นความสำคัญต่อการจัดการศึกษา 

 
 
 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)                 (นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย) 
ครู ชำนาญการพิเศษ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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โครงการ              ส่งเสริมการผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ 
ลักษณะโครงการ            ใหม่ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางสาววนิดา กันทะเอ้ย                              
ระยะเวลาดำเนินการ        1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 สื่อและนวัตกรรมมีความสำคัญต่อการศึกษาหลายประการ ทั้งนี้เนื่องจากในโลกยุคปัจจุบัน  มีการ
เปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความก้าวหน้าทั้งด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
การศึกษาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา
บางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาจึงจำเป็นต้องมี
การศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่จะนำมาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษาในบางเรื่อง เช่น ปัญหา
ที่เก่ียวเนื่องกับจำนวนผู้เรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย การผลิตและพัฒนาสื่อใหม่ๆ ขึ้นมาเพ่ือ
ตอบสนองการเรียนรู้ของมนุษย์ให้เพ่ิมมากข้ึนด้วยระยะเวลาที่สั้นลง การใช้นวัตกรรมมาประยุกต์ในระบบการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาก็มีส่วนช่วยให้การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เกิด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 ดังนั้นการผลิตสื่อและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาจึงมีคุณค่าและประโยชน์ต่อ การจัดการเรียนการ
สอน คือ ช่วยพัฒนาศักยภาพ และความสามารถสูงสุดของบุคคล ช่วย ขยายขอบเขตความรู้ และโลกทัศน์ทาง
วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล ช่วยเปิดโอกาสทางการเรียน
ให้กับผู้เรียนอย่างทั่วถึง ช่วยให้คนสามารถปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ช่วยให้ผู้เรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติม 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้ส่งเสริมให้บริการในการสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
2.2 เพ่ือให้ครูมีสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
2.3 เพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 ผลผลิตโครงการ (Output) 

  -  สถานศึกษามีการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
-  ครูมีสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน 
-  นักเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 

      3.2 ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) 
  -  สถานศึกษาใช้สื่อและนวัตกรรมการศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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-  ครูใช้สื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนที่
มีคุณภาพ 

-  นักเรียนมีทักษะการสร้างนวัตกรรมจาการศึกษาเรียนรู้ 
4. งบประมาณ 145,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    

กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ งบประมาณ 
งบประมาณจำแนกตามรายการและกิจกรรม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

ห้องผลิตสื่อและนวัตกรรม 76,000 - - 76,000 
  - กั้นห้องกระจก + ประตู 
  - ม่านกันแสง 3 ชุด 
  - พรมปูพ้ืน 
  - ทาสีตกแต่งภายใน 
  - เดินสายสัญญาณต่างๆ 

40,000 
15,000 
8,000 
7,500 
3,000 

  40,000 
15,000 
8,000 
7,500 
3,000 

อุปกรณ์ผลิตสื่อและนวัตกรรม 69,000 - - 69,000 
  - กล้องดิจิตอล DSLR 
  - ขาตั้งกล้อง 
  - ไมค์โครโฟน 
  - ชุดไฟsoft box แบบ LED มีดิมเมอร์ 
  - แฟลช&ไฟLED 
  - ไฟวงแหวน Viltrox 
  - SUTEFOTO Dolly Slider (รางดอลลี่,ราง
สไลด์) 
  - ชุดฉากถ่ายรูป Background 

40,000 
3,000 
3,000 
5,000 
5,000 
3,000 
5,000 

 
5,000 

  40,000 
3,000 
3,000 
5,000 
5,000 
3,000 
5,000 

 
5,000 

สรุปและรายงานผล - - - - 
รวม 145,000 - - 145,000 

 
6. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ    

ไตรมาสที่ 1 
(1  ต.ค. 64 – 31 ธ.ค.64) 

ไตรมาสที่ 2 
(1  ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 

ไตรมาสที่ 3 
(1  เม.ย. 65-30 มิ.ย.65) 

ไตรมาสที่ 4 
(1 ก.ค.65 -30 ก.ย.65) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
145,000 - - - - - - - 
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7. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต  
 -  สถานศึกษามีการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
 -  ครูมีสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
 -  นักเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 

 
1. ประเมินการ
ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 
 

 
1. แบบรายงานผล
การดำเนินงานตาม
โครงการ 
 

ผลลัพธ์ 
 -  สถานศึกษาใช้สื่อและนวัตกรรมการศึกษาส่งเสริมให้มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
-  ครูใช้สื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้การ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
-  นักเรียนมีทักษะการสร้างนวัตกรรมจาการศึกษาเรียนรู้ 

 
1. ประเมินการ
ดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 
1. แบบรายงานผล
การดำเนินงานตาม
โครงการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 -  สถานศึกษามีการผลิตสื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
 -  ครูมีสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้การจัดการเรียน 
 การสอนที่มีคุณภาพ 
 -  นักเรียนมีนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ 

         

 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาววนิดา กันทะเอ้ย)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
                   คร ู               หวัหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 



๒๑๗ 

โครงการ              นิเทศการจัดการเรียนการสอน 
ลักษณะโครงการ             ต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ                 นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์                              
ระยะเวลาดำเนินการ        1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การนิเทศภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นการบริหารวิชาการที ่มี

เป้าหมายให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ  ทักษะ  เทคนิค  วิธีการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน   และการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้บรรลุ
จุดหมายที่กำหนดไว้  ให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา 
2. วัตถุประสงค์ 

1.  จัดประชุมทางวิชาการเพ่ือแก้ไขปัญหาการเรียนการสอน 
 2.  นิเทศภายในครูผู้สอนเพ่ือให้คำแนะนำในด้านวิชาการแก่ครูในโรงเรียน 
 3.  เพ่ือกำกับติดตามให้คำปรึกษาแก่คณะครูในการปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงาน 
3. เป้าหมาย 

1.  คุณครูได้รับการนิเทศการเรียนการสอนอย่างถ่ัวถึง  
2.  ภายหลังการนิเทศคุณครูได้นำคะแนะนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักเรียนในชั้นเรียนดีขึ้น 
4.  วิธีดำเนินการ 

ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

1. วางแผน 
(Plan) 

1.ประชุมวางแผนโครงการ 
2.เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
3.กำหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

  วิชาการ 

2. ดำเนินการ 
(Do) 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
นิเทศการสอน 

  ผู้รับผิดชอบโครงการและครู
ผู้ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง 

3.ตรวจสอบ 
(Check) 

ใช้แบบประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

 - วิชาการ 

4. ประเมินผล
และรายงาน 

(Action) 

ใช้แบบประเมินการดำเนินงาน  - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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ขั้นตอน กิจกรรม / วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 

(วัน/เดือน/ปี) 
งบประมาณ/
ทรัพยากร 

ผู้รับผิดชอบ 
(บุคคล/กลุ่มงาน) 

ตามโครงการเพ่ือจัดทำแบบ
รายงานผลการดำเนินงานตาม
โครงการ 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 1 พฤศจิกายน 2564  – 30 กันยายน  2565 
6. งบประมาณที่ใช้   - 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต  
        -  คุณครูได้รับการนิเทศการสอน 

ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

ผลลัพธ์ 
      - คณะครูได้นำคำแนะนำจากการนิเทศการสอนมา
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

ประเมินการดำเนินงาน 
ตามโครงการ 

แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูทุกคนได้รับการนิเทศการสอนอย่างทั่วถึง 
2. ครูทุกคนได้นำคำแนะนำจากการนิเทศการสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนในชั้นเรียนให้มี

ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเรียนของเด็กให้มีคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดียิ่งขึ้น  
                                 
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางกัลยาณี   เรืองฤทธิ์)            (นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์) 
         คร ูชำนาญการพิเศษ     หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาล  

ด้วย Dokcares Administrative Model 
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โครงการ    ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2566 

ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล   

กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้น
กระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กรมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผนปฏิรูป
ระบบบริหารภาครัฐ จึงได้เน้นให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน  สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงาน
ได้  ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง 
กรม และจังหวัด 

ทั้งนี้ ในแต่ละปีงบประมาณหน่วยงานจะต้องนำแผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการ
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาเพ่ือเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน รวมทั้ง
การกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้า แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาจะ
เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้และนำไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 

จากความสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี จึงได้จัดทำโครงการปรับแผนกลยุทธ์และจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566  ของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  มีกรอบและแนวทางใช้ในการบริหารจัดการศึกษาท่ีทันสมัย  สอดคล้อง
กับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนือ 
3.  เป้าหมาย 
3.1  เชิงปริมาณ          

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 40 คน เป็นเวลา 1 วัน  

3.1.2 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2566 จำนวน 5 เล่ม     
3.2 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษา ได้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และนโยบายของหน่วยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 
4.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 
4.2 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 

5. กิจกรรมขั้นตอนดำเนินงาน 

ขั้นตอน กิจกรรม/วิธีดำเนินการ 
ระยะเวลา 
(วัน/เดือน/

ปี) 
ผู้รับผิดชอบ 

1.วางแผน
(plan) 

1. เสนอขออนุมัติดำเนินการ, แต่งตั้ง
คณะกรรมการและขออนุมัติโครงการ 

ส.ค.65 นางสิริพันธุ ์วุฒินนทนันท์ชัย 

2.ดำเนินการ
(Do) 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับกล
ยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีบ
ประมาณ  2564 ของโรงเรียนแม่กุ
วิทยาคม 
3. จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 2566 

ส.ค. 65- 
กย. 65 

 

คณะกรรมการงาน
แผนงาน 

3.ตรวจสอบ
(Check) 

ตรวจสอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 2566 

กย. 65 นางสิริพันธุ ์วุฒินนทนันท์ชัย 

4.ประเมินผล
และรายงาน
(Action) 

4. สรุป / รายงานผลการดำเนินงาน กย. 65 
 

นางสิริพันธุ ์วุฒินนทนันท์ชัย 

6. งบประมาณ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) 
ไตรมาส 1 

ตุลาคม–ธันวาคม 2564 
ไตรมาส 2 

มกราคม–มีนาคม 2565 
ไตรมาส 3 

เมษายน–มิถุนายน  2565 
ไตรมาส 4 

กรกฎาคม–กันยายน  2565 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

- - - - - - 7,000 - 
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ประกอบด้วย 

ที ่ กิจกรรม รายการ 
ระยะเวลา หมาย

เหตุ 2/2564 1/2565 
1 ประชุมปฏิบัติการ

จัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีการศึกษา 
2566 

- ค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง
จำนวน 1 วันๆละ 100บาท x 40 คน 

- ค่าหมึกพิมพ์ 

- ค่ากระดาษ 

- จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการ 5 เล่ม 

 4,000 
 

1,000 
1,000 
1,000 

 

รวม  7,000  
 
7. วิธีการประเมิน 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. แผนปฏิบัติการประจำปี

งบประมาณ 2566  ของ

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม มี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 

และจุดเน้นที่ครอบคลุม

ภารกิจการจัดการศึกษาที่

ตอบสนองต่อนโยบายของ

หน่วยเหนือ 

2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  

ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการ

ประจำปงีบประมาณ 2566 

ของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มี

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์

ของแม่กุวิทยาคม   

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 

2566 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 100 

การตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ 
 
 

แบบตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตรวจสอบ 
 
 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

โรงเรียนแม่กุวิทยาคม  สามารถจัด ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมและการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง  กรม  และจังหวัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)                  (นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย) 
ครู ชำนาญการพิเศษ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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ปฏิทินการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันเดือนปี กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 
สิงหาคม 2565 -ขออนุมัติโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  นางสิริพันธุ์ 

วุฒินนทนันท์ชัย สิงหาคม 2565 -แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

 

สิงหาคม 2565 -ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี 

ห้องส่งเสริม
วิชาการ 

 

สิงหาคม 2565 -จัดทำร่างแผนปฏิบัติการประจำปี ห้องส่งเสริม
วิชาการ 

 

กันยายน 2565 -เสนอแผนปฏิบัติการประจำปี  ให้คณะกรรมการ 
 สถานศึกษาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  

กันยายน 2565 -งานแผนงานแจ้งนโยบาย  ทิศทางการ
ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   
ให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  

กันยายน 2565 -งานแผนงานแจ้งแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

  

กันยายน 2565 -สรุปรายงานผลการดำเนินงาน   



๒๒๕ 

โครงการ         บริหารงานแผนและงบประมาณเพ่ือสนับสนุนทางการศึกษา       
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางจุฑามาศ  ทาหว่างกัน 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1  ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

1.  หลักการและเหตุผล 
กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร       

เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองคก์รมุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วย
ให้การบริหารและการจัดการขององคก์รมีประสิทธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราช บัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบราชการตามแผน
ปฏิรูประบบบริหารภาครัฐจึงได้เน้น ให้หน่วยงานภาครัฐมีการใช้แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการและการ
ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
ของงานได้ ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงกรม และจังหวัดและในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานจะต้องนา แผนกลยุทธ์ที่ทันสมัยมาแปลงไปสู่
การปฏิบัติโดยการจัดทำ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ เพ่ือเป็นการกำหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติใน
การดา เนินงาน รวมทั้งการกำหนดวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไว้ล่วงหน้าแผนปฏิบัติการ
ประจำ ปีงบประมาณ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการนา กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติตามแผนงาน /โครงการที่วางไว้
และนำไปสู่เป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีการกำหนดเป็นแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน 

2.2 เพ่ือให้โรงเรียนได้บริหารงานได้สอดคล้องสนองกับกลยุทธ์ที่กำหนด 
2.3 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานโรงเรียนได้อย่างเป็น 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ          
1. โรงเรียนสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอยู่ในระดับคุณภาพดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3. ครูและบุคลากร มีศักยภาพ มีความรัก ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
3.2 เชิงคุณภาพ       
1. โรงเรียนสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนด 
2. มีระบบการนิเทศ ติดตามงานอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง 

งานในปีต่อไป 
 
 



๒๒๖ 

4. วิธีดำเนินการ 
กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนางานแผนงาน  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

12. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
13. ประชุมคณะกรรมการ 
14. ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม

พัฒนางานแผนงาน เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 

15. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
16. ประเมินผล 
17. รายงานผล 

 
 
 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนกันยายน 
เดือนกันยายน 

7,500 งานแผนงาน 
 
 
 

2. กิจกรรมพัฒนางานการเงิน  
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการ 
๓. ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม

พัฒนางานการเงิน เพื่ออำนวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เรียน 

๔. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
๕. ประเมินผล 
๖. รายงานผล 

 
 
 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
 
 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนกันยายน 
เดือนกันยายน 

4,045 งานการเงิน 
 

3. กิจกรรมกิจกรรมพัฒนางานพัสดุ 
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียน  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒. ประชุมคณะกรรมการ 
๓. ดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนางานพัสดุ เพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่ผูเ้รียน 

 
 
เดือนตุลาคม 
เดือนตุลาคม 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
 

20,080 งานพัสดุ 



๒๒๗ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๔. นิเทศ ติดตาม  กำกับ 
๕. ประเมินผล 
๖. รายงานผล 

 
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
สิงหาคม 
เดือนกันยายน 
เดือนกันยายน 

5. งบประมาณ 31,625   บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันหกร้อยย่ีสิบห้าบาทถ้วน) 

กิจกรรม / รายการ 

ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

รวม 

ตอบ
แทน 

ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

1. กิจกรรมพัฒนา
งานแผนงาน  
เพื่ออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน 
1.1 ประชุมสรุปแผน 
1.2 วัสดุสำนักงาน 

3,000 - 1,000 3,500 7,500 - 7,500 

2. กิจกรรมพัฒนา
งานการเงิน  
เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียน 
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 
1.2 วัสดุสำนักงาน 

1,200 - 2,845 - 4,045 - 4,045 

3. กิจกรรมกิจกรรม
พัฒนางานพัสดุ เพ่ือ
อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เรียน 
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ 
1.2 วัสดุสำนักงาน 

2,000 - 18,080  20,080 - 20,080 

หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 
 
 
 



๒๒๘ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ไตรมาส 1 

ตุลาคม –ธันวาคม 2564 
ไตรมาส 2 

มกราคม-มีนาคม 2565 
ไตรมาส 3 

เมษายน-มิถุนายน 2565 
ไตรมาส 4 

กรกฎาคม-กันยายน 2565 
งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 

16,885 - 1,000 - 9,040 - 4,700 - 
7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละของโครงการที่โรงเรียนสามารถ
ดำเนินการและประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการ 
2. กิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนด 

ความสำเร็จของงาน / การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 
 
ความสำเร็จของงาน / การสัมภาษณ์ 
แบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 
แบบสอบถาม 

 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องงกับกลยุทธ์ที่กำหนด         
 
 
 

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นางจุฑามาศ  ทาหว่างกัน)         (นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย) 
ครู ชำนาญการพิเศษ    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
        



๒๒๙ 

   ไตรมาสที่   1 
ต.ค.-ธ.ค.64 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม พัฒนางานการเงิน  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ จำนวนหน่วย 
ราคา 

ต่อหน่วย 
จำนวนเงิน 

ประเภท
งบประมาณ 
(แผนงาน

กรอกข้อมูล) 
1 กระดาษ เอ 4 2 กล่อง 500 1,000  
2 กระดาษปก สีเหลือง 2 ห่อ 150 300  
3 กาวลาเท็ก 1 ขวด 45 45  
4 ไส้แม็กเบอร์ 3 หลังโก่ง 10 กล่อง 12 120  
5 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Canon  

(1000 ml) สีดำ 
1 ขวด 490 

490 
 

6 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ Canon  
(100 ml) สี (น้ำเงิน เหลือง แดง) 

3 ขวด 100 
300 

 

7 เครื่องเย็บกระดาษ เบอร์ 10 2 ตัว 45 90  
8 ตรายาง  1 ชุด 500 500  

รวม 2,845  
          ไตรมาสที่   4 

ก.ค.-ก.ย.65 
 

 

 

 

 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 เข้าเล่มเอกสาร 40 เล่ม 30.00 1,200.00  

รวม 1,200.00  



๒๓๐ 

     ไตรมาสที่   1 
ต.ค.-ธ.ค.64 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม พัฒนางานพัสด ุ

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) 20 รีม 130.00 2,600.00  

2 อุปกรณ์สำนักงาน 1 ชุด 1,000.00 1,000.00  

3 ตลับหมึก HP laserJet   2 หลอด 2,400.00 4,800.00  

4 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แบบน้ำ 2 ขวด 320.00 640.00  

รวม 9,040.00  
 

          ไตรมาสที่   2 
ม.ค-มี.ค.65 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม พัฒนางานพัสดุ  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 เข้าเล่มเอกสารงานพัสดุ 1 ชุด 1,000 1,000  

รวม 1,000.00  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๑ 

    ไตรมาสที่   3 
เม.ย.-มิ.ย.65 

บัญชีค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ ปีงบประมาณ 2565 

กิจกรรม พัฒนางานพัสด ุ

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายและรายการพัสดุ 
จำนวน
หน่วย 

ราคาต่อ
หน่วย 

จำนวนเงิน 
ประเภท

งบประมาณ 
(แผนงานกรอกข้อมูล) 

1 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) 20 รีม 130 2,600  

2 อุปกรณ์สำนักงาน 1 ชุด 1,000 1,000  

3 ตลับหมึก HP laserJet   2 หลอด 2,400 4,800  

4 หมึกเติมเครื่องพิมพ์ แบบน้ำ 2 ขวด 320 640  

รวม 9,040  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ         พัฒนางานบริหารทั่วไป 



๒๓๒ 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นายจอมใจ หมื่นนรา 
ระยะเวลาดำเนินงาน           1  ตุลาคม  2564 –  30 กันยายน 2565 
 

1. หลักการและเหตุผล   
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง มีนักเรียนจำนวน  698  คน จำนวนครู

บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 37 คน  เพ่ือเป็นการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนาของกระทรวง
ศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดทำโครงการพัฒนางานบริหารทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวก ด้านค่าสาธารณูปโภค 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ด้านยานพาหนะ รวมถึงงานปฏิคมของโรงเรียน  
2. วัตถุประสงค์ 
 

 2.1 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการ
จัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2.2 เพ่ือพัฒนาค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ ปฏิคม ให้มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ มีประสิทธิผลต่อผู้เรียน 
3. เป้าหมาย 

    3.1  เชิงปริมาณ 

3.1.1  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบ ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการ
พัฒนาระบบการบริหารทั่วไปอย่างทั่วถึงนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคและมีประสิทธิผล  
    3.2  เชิงคุณภาพ 

3.2.1 นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่กุวิทยาคมทุกคนได้รับการบริการด้าน
สาธารณูปโภค น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

4. วิธีดำเนินการ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมที1่ ค่าสาธารณูปโภค 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 บันทึกข้อความเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามใบแจ้งหนี้เป็นราย
เดือน 
1.2 เสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
อนุมัติเบิกจ่ายตามลำดับขั้นตอน 

 
 
ต.ค. 2564 –ก.ย. 2565 
 

 
 

365,834 

 
 
นางศันสินี มูลวงษ์ 
 



๒๓๓ 

กิจกรรม / ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.3 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคตามใบ
แจ้งหนี้เป็นรายเดือน 
1.4 สรุปผลประเมินตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ดำเนินการจัดซื้อตามใบแจ้งหนี้
เป็นรายเดือน 
1.2 เบิกจ่ายตามเอกสารจัดซื้อ 
1.3 สรุปผลประเมินตามโครงการ 

 
 
ต.ค. 2564 –ก.ย. 2565 
 

 
 

96,000 
 
 

 
 
นายจอมใจ หมื่นนรา 

กิจกรรมที่ 3 ค่าซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ดำเนินการจัดจ้างตามลำดับ
ขั้นตอนงานพัสดุ 
1.2 เบิกจ่ายตามเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
1.3 สรุปผลประเมินตามโครงการ 

 
 
ต.ค. 2564 –ก.ย. 2565 
 

 
 

60,000 

 
 
นายจอมใจ หมื่นนรา 

กิจกรรมที่ 4 ค่าวัสดุปฏิคม 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 
1.1 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ 
1.2 เบิกจ่ายตามเอกสารจัดซื้อ 
1.3 สรุปผลประเมินตามโครงการ 

 
 
ต.ค. 2564 –ก.ย. 2565 
 

 
 

6,750 

 
 
นางสาวพัชรินทร์ วงษ์นันตา 

                    รวมทั้งสิ้น   528,584  
5. งบประมาณ 
    5.1  งบประมาณ จำนวน  528,584  บาท (ห้าแสนสองหม่ืนแปดพันห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
    5.2  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 



๒๓๔ 

กิจกรรม / รายการ 
ประเภทค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ  

เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ รวม 

กิจกรรมที่ 1 
ค่าสาธารณูปโภค 

 
- 

 
365,834 

 
- 

 
- 

 
365,834 

 
- 

 
365,834 

กิจกรรมที่ 2 
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 

 
- 

 
- 

 
96,000 

 
- 

 
96,000 

 
- 

 
96,000 

กิจกรรมที่ 3 
ค่าซ่อมบำรุง
ยานพาหนะ 

 
- 

 
- 

 
60,000 

 
- 

 
60,000 

 
- 

 
60,000 

กิจกรรมที่ 4  
ค่าวัสดุปฏิคม 

 
- 

 
- 

 
6,750 

 
- 

 
6,750 

 
- 

 
6,750 

รวม - 365,834 159,900 - 528,584   - 528,584   
หมายเหตุ  สามารถถัวจ่ายทุกรายการ 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ไตรมาส 1 
ตุลาคม–ธันวาคม 2564 

ไตรมาส 2 
มกราคม–มีนาคม 2565 

ไตรมาส 3 
เมษายน–มิถุนายน  2565 

ไตรมาส 4 
กรกฎาคม–กันยายน  2565 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
120,434 - 145,000 - 148,150 - 115,000 - 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. นักเรียน ครู บุคลากร ประชาชนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านการพัฒนาระบบการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้
เกิดประสิทธิภาพ 
2. ครู นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมทุกคน มีส่วนร่วมในพัฒนา
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ ปฏิคม 
ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ มีประสิทธิผล
ต่อผู้เรียน 

สังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบัติของนักเรียน 
ครู บุคลากร 
ประชาชน 

แบบสังเกตพฤติกรรม 

 



๒๓๕ 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          8.1 ครู นักเรียน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ทุกคนมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้
เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 8.2  ครู นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมทุกคน มีส่วนร่วมในพัฒนาค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่า
น้ำมันเชื้อเพลิง ยานพาหนะ ปฏิคม ให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ มีประสิทธิผลต่อ
ผู้เรียน 
 
 

    
(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางศันสินี มูลวงษ)์                   (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
     ครู ชำนาญการพิเศษ                หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 

โครงการ        ต่อเติมห้องเหลืองปรีดียาธรณ์และห้องโสตทัศนศึกษา 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม่ 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      นายจอมใจ  หมื่นนรา 
ระยะเวลาดำเนินงาน      1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการเรียนเรื่องอาคารสถานที่นั้นเป็นภาระงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งของสถานศึกษาที่

จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการบริหารด้านอื่นๆ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ )พ.ศ.2553 กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้การศึกษา
แก่กุลบุตร กุลธิดา เพื่อการอบรมบ่มนิสัยให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม 

ดังนั้นการจัดสภาพแวดล้อม การซ่อมแซมอาคารสถานที่ต่างๆการปรับภูมิทัศน์เพื่อก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและผู้ใช้บริการในกิจกรรมการเรียนการสอนหรือใช้อาคารสถานที่ต่างๆต้อง
มีความแข็งแรง ทนทาน สวยงามและปลอดภัยพร้อมใช้งาน โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเอื้อต่อการ
เรียนการสอน ให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเกิดความปลอดภัยสูงสุด 
2. วัตถุประสงค์ 
          1. ใช้เป็นสถานที่เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้เป็นสถานที่พร้อมเรียน พร้อมในการเข้ารับ
การอบรม 
     2. เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนแม่กุวิทยาคมได้ใช้สถานที่นำไปขยายผลประกอบกิจกรรมต่างๆของการ
เรียนการสอน  อีกท้ังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามทิศทางตามยุทธศาสตร์ชาติ       
3. เป้าหมาย 
          3.1  เชิงปริมาณ          
                 3.1.1.การต่อเติมห้องเหลืองปรีดียาธรและห้องโสตทัศนศึกษา 
                 3.1.2 งานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
         3.2  เชิงคุณภาพ 
                สถานศึกษาได้รับการพัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม เพื่อให้พร้อมใช้งานโดยปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐาน 
 4.  วิธีดำเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน 
    4.1  ขออนุมัติโครงการ 
   4.2  แต่งตั้งคณะทำงาน 
  4.3  ประชุมคณะทำงานและวางแผนกำหนดแผนปฏิบัติงาน 
  4.4  ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
  4.5  ติดตามผล  ประเมินโครงการ 
  4.6  สรุปรายงานผล 



๒๓๗ 

5. ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
 

ที ่ กิจกรรมและขั้นตอน
ดำเนินการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 
          2564                                              2565 
ก.
ย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.
ย 

พ.ค มิ.ย
. 

ก.ค ส.ค 

1. ขออนุมัติโครงการ /            
2. แต่งตั้งคณะทำงาน /            
3. ประชุมคณะทำงานและ

วางแผนกำหนดแผนปฏิบัติ
งาน 

/            

4. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน 

/            

5. ติดตามผล  ประเมินโครงการ /             
6. สรุปรายงานผล /             

7. งบประมาณ    190,000  บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนบาทถ้วน) 
8. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

 

10.  การประเมินผล  
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ หมายเหตุ 

ผลผลิต 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีห้องเรียนและห้องประชุมที่
มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย  

 
- การประเมินผลและ
ติดตาม 

 
- แบบประเมิน
โครงการ 

 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย ราคาหน่วย รวม(บาท) 
1 ค่าจ้างเหมาในการต่อเติมห้องเหลืองปรีดียาธร 

ขนาด 4x4 ตารางเมตร  
16  ตาราง

เมตร 
2,500 40,000 

2 ค่าจ้างเหมาในการต่อเติมโสตทัศนศึกษา  ขนาด 
4x8 ตารางเมตร 

32  ตาราง
เมตร 

80,000 80,000 

3 วัสดอุปกรณ์เพ่ิมเติม  20,000 20,000 
4     
5     
 รวมทั้งหมด   190,000 
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ผลลัพท ์
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีความสุขที่มี
ห้องเรียนและห้องประชุม น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้และจัด
การศึกษา 

 
- แบบประเมินผล 

 
- แบบประเมิน 

 

 
11.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีห้องเรียนและห้องประชุม สภาพพ้ืนที่ ที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัยต่อการ
ให้บริการและการจัดการศึกษา 
 
 
 (ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายจอมใจ หมื่นนรา)                   (นายจอมใจ    หมื่นนรา) 
     ครู ชำนาญการพิเศษ                หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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โครงการ  กิจกรรมพิเศษตามนโยบาย 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ผอ.ลาวัลย์ เกติมา 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 
- 2561) เกี่ยวกับระบบการศึกษาและเรียนรู้ที่ต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วน 4 ประการหลัก คือ 1) พัฒนาคุณภาพ
คนไทยยุคใหม่ให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  มีความสามารถ
ในการสื่อสาร สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิต สาธารณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสำนึกและความภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง สามารถก้าวทันโลก มี
สุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด เป็นกำลังคนที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็น มี
สมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ให้เป็นผู้
เอ้ืออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เป็นวิชาชีพที่มีคุณค่า มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ ที ่มุ ่งเน้นการกระจายอำนาจสู ่สถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และภาคเอกชน  และ
ทุกภาคส่วน มีระบบการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการการเงิน
และงบประมาณที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนแม่กุมีโครงการกิจกรรมพิเศษ เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายเร่งด่วน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา   
 2.2 เพ่ือให้โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีผลสัมฤทธิ์และผลการดำเนินงานของโครงการกิจกรรมพิเศษบรรลุ
ตามเป้าหมาย   
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีโครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ที่มีเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของ กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯ  
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม 2564 ครูสุพิศ คำมูล 

2 ขั้นดำเนินการ (D)  
2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย 
ภาระงานและแนวทางการดำเนินงาน  
2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ 

ตลอดปีการศึกษา ครูสุพิศ คำมูล 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)  
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการดำเนินงานและอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการกำหนด  
3.2 ติดตามเก็บข้อมูลก่อนการพัฒนา  
3.3 ติดตามเก็บข้อมูลหลังการพัฒนา (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

ตลอดปีการศึกษา ครูสุพิศ คำมูล 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D)  
4.1 สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย  
4.2 จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย เสนอฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2565 ครูสุพิศ คำมูล 

 
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯ  
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม 2564 ครูมัลลิกา  
เจียมประเสริฐ 

2 ขั้นดำเนินการ (D)  ตลอดปีการศึกษา ครูมัลลิกา  
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย 
ภาระงานและแนวทางการดำเนินงาน  
2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ 

เจียมประเสริฐ 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)  
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการดำเนินงานและอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการกำหนด  
3.2 ติดตามเก็บข้อมูลก่อนการพัฒนา  
3.3 ติดตามเก็บข้อมูลหลังการพัฒนา (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

ตลอดปีการศึกษา ครูมัลลิกา  
เจียมประเสริฐ 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D)  
4.1 สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย  
4.2 จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย เสนอฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2565 ครูมัลลิกา  
เจียมประเสริฐ 

 
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 
 

ขั้นเตรียมการ (P)  
1.1 ศึกษานโยบายของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ  
1.2 ศึกษาผลการดำเนินโครงการฯ ในปีที่ผ่านมา  
1.3 ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนา
โครงการฯ  
1.4 จัดทำโครงการฯ นำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 

พฤษภาคม 2564 ครูพันทิดา  
ทาวงษ์ 

2 ขั้นดำเนินการ (D)  
2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการฯ และมอบหมาย 
ภาระงานและแนวทางการดำเนินงาน  
2.2 ดำเนินงานตามโครงการฯ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตาม
วัตถุประสงค์ 

ตลอดปีการศึกษา ครูพันทิดา  
ทาวงษ์ 

3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C)  
3.1 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามการดำเนินงานและอำนวย
ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
ภาระงานที่โครงการกำหนด  
3.2 ติดตามเก็บข้อมูลก่อนการพัฒนา  

ตลอดปีการศึกษา ครูพันทิดา  
ทาวงษ์ 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
3.3 ติดตามเก็บข้อมูลหลังการพัฒนา (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

4 ขั้นสรุปผลและประเมินผล (D)  
4.1 สรุปประเมินโครงการ/กิจกรรมย่อย  
4.2 จัดทำรายงานโครงการ/กิจกรรมย่อย เสนอฝ่ายบริหาร 

มีนาคม 2565 ครูพันทิดา  
ทาวงษ์ 

5. งบประมาณ  254,620  บาท (สองแสนห้าหม่ืนสี่พันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอกงบประมาณ 
(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 
- กิจกรรมอื่น ๆ ตามนโยบาย 

- 
 

- 254,620  
 

254,620  
 

- 254,620  
 

รวมทั้งสิ้น - - 254,620  254,620  - 254,620  
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) 
ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 
63,655 บาท 63,655 บาท 63,655 บาท 63,655 บาท 

8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีกิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วน 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ประเมิน
โครงการ 

แบบประเมิน
โครงการ 

ผลลัพธ ์

โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีผลการดำเนินงานบรรลุ ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ประเมิน
กิจกรรม 

แบบประเมิน
กิจกรรม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ที่มีเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

9.2 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของกิจกรรมพิเศษ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นางสาวลาวัลย์ เกติมา)             (นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม          หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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โครงการ  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่   
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ 
ระยะเวลาดำเนินการ 1  ตุลาคม  2564 – 30 กันยายน 2565 
1. หลักการและเหตุผล 

 การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กรจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่ดีเป็น 

ปัจจุบันเพื ่อประกอบการตัดสินใจ  เพื ่อลดความเสี ่ยงในการตัดสินใจที ่ไม่ถูกต้อง  ซึ ่งปัจจุบันเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างกว้างขวางและเป็นจำนวนมาก  และระบบการทำงานส่วนใหญ่เชื่อมต่อ
ด้วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทำงานและการใช้ข้อมูลร่วมกัน 

 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้เจริญก้าวหน้า และมีบทบาทในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานของ
สำนักงานให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และรวดเร็ว ระบบสำนักงานในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากใช้แรงงาน
มาใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือช่วยในการทำงานด้านการประมวลผลข้อมูล (Data processing) 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ(Management Information System: MIS) องค์กรนั้น สามารถให้
ข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การบริหารทรัพยากรทั้งฮาร์ดแวร์ 
และซอฟแวร์ ระบบฐานข้อมูล และคลังข้อมูล ระบบการสื่อสารและเครือข่าย ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
ระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากร ตลอดจนระบบความปลอดภัยและสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการองค์
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั ้งเป็นเครื ่องมือในการเพิ ่มพูน ทักษะ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถ
ตอบสนอง เป้าหมายและนโยบายการปฏิบัติขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดการฐานข้อมูลและการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างมีระบบ จะทำให้การตรวจสอบข้อมูล การเรียกขอและการรายงานข้อมูลสารสนเทศเป็นไป
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยข้อมูลที่จัดเก็บเน้นความสมบูรณ์ถูกต้อง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล เพ่ือความถูกต้องและเข้าใจตรงกันในการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ  
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนางานสารสนเทศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคมสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาได้
มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา   
 2.2 เพ่ือให้งานสารสนเทศ โรงเรียนแม่กุวิทยาคม พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา   
3. เป้าหมาย 
 3.1  ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีเอกสารสารสนเทศ 1 ฉบับ ต่อปีการศึกษา และมีการปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศบนเว็บไซต์ของโรงเรียนแม่กุวิทยาคม อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อ 1 เดือน 
 3.2  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
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โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีเอกสารสารสนเทศ ข้อมูลมีความสมบูรณ์ถูกต้อง สามารถนำไปใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเว็บไซต์งานสารสนเทศโรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้อง 

4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 64 นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ 
2 แต่งตั้งคณะทำงาน 16 – 31 พ.ค. 64 นางสาวลาวัลย์ เกติมา 
3 ดำเนินงานตามโครงการ  นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ 
 3.1 จัดซื้อจัดหาวัสดุในโครงการ 1 มิ.ย.64 - 31 มี.ค. 65 นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ 
 3.2 กำหนดขั้นตอนปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.64 - 31 มี.ค. 65 นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ 
 3.2 ดำเนินการจัดซื้อจัดหาตามข้ันตอน 1 มิ.ย.64 - 31 มี.ค. 65 นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ 
4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 65 นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ 
5 สรุป รายงานผล 1 – 31 มี.ค. 65 นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ 
5. งบประมาณ 
        เงินงบประมาณ  -   บาท 
6.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมและคำชี้แจง 

การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก
งบประมาณ 

(บาท) 

รวม 
 (บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

- 
 

- - 
 
 
 

- - - 

รวมทั้งสิ้น - - - - - - 
 
7. ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 

ระยะที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) ระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1) 
ไตรมาสที่ 1 

(1 ต.ค.64 – 31 ธ.ค.64) 
ไตรมาสที่ 2 

(1 ม.ค.65 – 31 มี.ค.65) 
ไตรมาสที่ 3 

(1 เม.ย.65 – 30 มิ.ย.65) 
ไตรมาสที่ 4 

(1 ก.ค.65 – 30 ก.ย.65) 
- - - - 
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8. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต 

1 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีกิจกรรมพิเศษ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายเร่งด่วน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

ประเมินโครงการ แบบประเมินโครงการ 

ผลลัพธ ์

โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีผลการดำเนินงานบรรลุ 
ตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 

ประเมินกิจกรรม แบบประเมินกิจกรรม 

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบายเร่งด่วน ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ที่มีเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

9.2 โรงเรียนแม่กุวิทยาคมมีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของกิจกรรมพิเศษ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

                

(ลงชื่อ)   ผู้เสนอโครงการ   (ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางมัลลิกา เจียมประเสริฐ)            (นายจอมใจ หมื่นนรา) 
         ครู ชำนาญการพิเศษ       หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

 
(ลงชื่อ)   ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางสิริพันธุ์ วุฒินนทนันท์ชัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

 
 

(ลงชื่อ)    ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวลาวัลย์ เกติมา) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
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ส่วนที่ 4  
การกำกับ ติดตาม ประเมนิ และรายงาน 

 

ในการวางแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนก็เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเป้าหมาย และ
คาดหวังว่าแผนงาน หรือโครงการนั้นจะประสบความสำเร็จตามที่ได้กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามความสำเร็จนั้น
ยังขึน้อยู่กับปัจจัยที่เก่ียวข้องบางประการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ทำให้การวางแผน/โครงการประสบ
ความสำเร็จ และเป็นไปตามเป้าประสงค์ของโรงเรียน ปัจจัยที่เก่ียวข้องที่สำคัญท่ีโรงเรียนได้ดำเนินการ คือ   

1. มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการทำงานที่ชัดเจน   
2. มีการแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับบุคคลที่เข้ามารับผิดชอบในการทำงานแผน   
3. ผู้ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย   
4. มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยใช้หลักของการมีส่วนร่วม   
5. เมื่อโครงการมีปัญหาให้มีการจัดทำรายงานด่วน เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไข  
6. มีรายงานสถานภาพของแผนงาน/โครงการ เช่น รายงานประจำเดือน รายงานผลหลังจากการ

ปฏิบัติงานตามโครงการสิ้นสุดลง  
7. มีการบันทึกแผนงาน/โครงการที่เกิดข้ึนเป็นเอกสาร  
8. ประเมินผลดำเนินการหลังจากท่ีทำโครงการเสร็จสิ้น  
การกำหนดเวลาของแผนและโครงการในการวางแผนงาน/โครงการ ที่ผ่านมาที่เป็นปัญหาและส่งผล

ต่อความสำเร็จของแผน/โครงการ คือ การกำหนดเวลา ตามแผน/โครงการไม่แน่นอนหรือกรอบเวลากว้าง
เกินไป สิ่งนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องการทำแผนงาน/
โครงการได้กำหนดเวลาของแผน/โครงการให้แน่นอนและชัดเจน ทั้งนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องทำงานให้แล้วเสร็จ
ตามกำหนดเวลา ซึ่งส่งผลดีต่อการประเมินผลและรายงานผลต่อไป  

ชั้นตอนการดำเนินการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของโรงเรียนเพื่อให้การปฏิบัติการ
แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โรงเรียนได้
กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้ดังนี้   

1. ขั ้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนถึงกำหนดการตามโครงการ โดยกลุ ่มงานหรือบุคลากรที่
เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการไว้เป็นการล่วงหน้า เช่น งบประมาณ บุคคล พัสดุ 
เป็นต้น   

2. ดำเนินการตามขั้นตอนในโครงการ หรือการปฏิบัติการตามเนื ้อหาที ่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการนั ่นเอง ในขั ้นตอนนี้ควรคำนึงถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินการหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะกลุ่ม
บริหารงานทั้ง 4 จะต้องให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือกันโดยไม่เกี่ยงงอนว่าโครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กลุ่มงานใด เพราะโดยหลักบริหารแล้วทุกกลุ่มงาน คือ ความเป็นเอกภาพเดียวกัน              
 3. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้น หรือที่ได้จากการดำเนินงานตามโครงการเพื่อนำข้อมูล
ทั้งหมดมาใช้ในการวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ได้กำหนดไว้   
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4. ขั้นตอนการสรุปประเมินผลและรายงานผล หลังจากนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบแล้วก็สรุป
กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการทุกกิจกรรมว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือไม่ พร้อมเขียนรายงาน
ผลของโครงการที่เป็นผลสำเร็จ และท่ีเป็นอุปสรรคปัญหา เพ่ือนำไปปรับปรุงพัฒนาในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะ
ถ้าเป็นโครงการต่อเนื่อง  
 อนึ่งในการประเมินโครงการจะต้องประเมินในช่วงระหว่างดำเนินโครงการและหลังสิ้นสุดโครงการเพ่ือ
นำข้อมูลที่ได้มาสู่การพัฒนาและปรับปรุง ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้หลักการบริหารเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วงจรแห่งความสำเร็จ PDCA นั่นเอง 
การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

โรงเรียนแม่กุวิทยาคมใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ในการบริหารแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ 6 ประการ คือ  

1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) คือ การดำเนินการจะต้องถูกต้องตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นหลักในการดำเนินการทุกขั้นตอน  

2. หลักคุณธรรม (Morality) คือ การดำเนินการจะต้องค านึงถึงความถูกต้องไม่ผิดศีลธรรม
อันดี ไม่ทำให ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน  

3. หลักความโปร่งใส (Accountability) คือ การดำเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้
ถูกต้อง  

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ การดำเนินการต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี
ส่วน เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ  

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) คือ การดำเนินการจะมีผู้ได้รับมอบหมายและต้อง
มีความ รับผิดชอบ พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ต่อไป  

6. หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy) คือ การดำเนินการต้องตระหนัก
ว่าทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจำเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การกำกับติดตาม  
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้กำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามการดำเนินการในการบริหารแผนปฏิบัติ

การ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยยึดหลักวงจรพัฒนาคุณภาพ PDCA ของเดมม่ิง ดังนี้  
1. P: Plan การวางแผนจัดทำโครงการ  

- วัตถุประสงค์เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่  
- มีการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่  
- ระยะเวลาดำเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่  
- งบประมาณท่ีกำหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนดำเนินการหรือไม่  

2. D : DO การกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการ  
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- มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการหรือไม่  
- มีผู้รับผิดชอบดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้หรือไม่  
- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงไร  
- สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่  
– สามารถดำเนินการได้ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ หรือไม ่ 

3. C : Check ( ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน )  
- ได้มีการกำหนดวิธี/รูปแบบการประเมินหรือไม่  
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่  
- ผลของการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่  
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการดำเนินการมีหรือไม่  
 ข้อดี/จุดแข็งของการดำเนินการมีหรือไม่  

4. A : Action นำข้อมูลที่ได้จากการกำกับติดตามการดำเนินงานไปปรับปรุงต่อไป  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ  
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน  
- มีการนำผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาสำหรับใช้วางแผนจัดทำ

โครงการในครั้งต่อไป  
- กำหนดกลยุทธ์ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป  

การประเมินผล  
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนปฏิบัติ

การ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผล  
2. สร้างเครื่องมือประเมินผล  
3. ดำเนินการประเมินผลทั้งก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินโครงการ  เพื่อดู

ความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน ประเมินเมื ่อสิ ้นสุดโครงการเพ่ื อดูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ  

การรายงานผลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
เป็นการรวบรวมผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้รับรู้ ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค 
เพ่ือร่วมมือในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินโครงการ กิจกรรมให้สำเร็จในปีการศึกษาต่อไป  

การรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม มีการดำเนินการ ดังนี้  
1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ผลการปฏิบัติกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดโครงการหรือกิจกรรม  โดย

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
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2. สรุปผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เดือน กันยายน ระยะที่ 2 เดือน 
มีนาคม  

3. จัดทำเป็นรายงานผลการปฏิบัติของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งมีสาระสำคัญเก่ียวกับ  
- ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี  
- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน และตังบ่งชี้  
- ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต  
- แนวทางการพัฒนาในอนาคต  

ปฏิทินการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ตุลาคม 2564 - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - งานแผนงานและงบประมาณ 

 - งานประกันคุณภาพ 
ธันวาคม 2564 - นิเทศ ติดตาม - ผู้บริหารสถานศึกษา 
มีนาคม 2565 - สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/ กิจกรรม  

(ครั้งที่ 1)  
- จัดทำรายงาน SAR 

- งานแผนงานและงบประมาณ 
 - งานประกันคุณภาพ 

กรกฎาคม 2565 - นิเทศ ติดตาม - ผู้บริหารสถานศึกษา 
กันยายน 2565 - สรุป ประเมินผล งาน/โครงการ/ กิจกรรม  

(ครั้งที่ 2) 
- งานแผนงานและงบประมาณ  
- งานประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คำสั่งโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

ที่  107/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 
……………………………………. 

 ด้วยโรงเรียนแม่กุวิทยาคม จะดำเนินการกำหนดทิศทาง หรือแนวทางการดำเนินงาน โดยมีการ         
ปรับแผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 - 2568  ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน และสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของหน่วยเหนือ โดยจะดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
2565 (ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบด้วย 
  1. นางสาวลาวัลย์  เกติมา   ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
  2. นายธัญวุฒิ  บัวหลวง   รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

3. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  4. นายจอมใจ  หมื่นนรา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป 
  5. นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ทอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 6. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
หน้าที่  เป็นที่ปรึกษา  ในการดำเนินงานให้เกิดความเรียบร้อย 

2. คณะกรรมการฝ่ายปรับแผนยุทธศาสตร์และจัดทำโครงการเพื่อเสนอผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
 1. นายธัญวุฒิ  บัวหลวง   ประธานกรรมการ 

2. นางกัลยาณี  เรืองฤทธิ์   กรรมการ 
3. นายชัยณรงค์  รองงาม   กรรมการ 
4. นายประสาร  ทะมา   กรรมการ 
5. นายจอมใจ  หมื่นนรา   กรรมการ 
6. นางศันสินี  มูลวงษ ์   กรรมการ  
7. นางอมรรัตน์  เทียมแก้ว  กรรมการ 
8. นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ทอง  กรรมการ 
9. นางจุฬาลักษณ์  โทนแก้ว  กรรมการ 
10. นางณิษา  สิริปัญญา   กรรมการ 



 

11. นายวนิตย์  ตาคำ   กรรมการ 
12. นางณัชชา  ตุ้ยหล้า   กรรมการ 
13. นายสุรินทร์  เมืองง้า   กรรมการ 
14. นางวรรณพร  อยู่มา   กรรมการ 
15. นางสาวระวิพรรณ  อุดจอม  กรรมการ 
16. นางสาวสุนีย์  กัณทะวงษ์  กรรมการ 
17. นางจุฑามาศ  ทาหว่างกัน  กรรมการ 
18. นายวสันต์  สิระใจ   กรรมการ 
19. นางสาวแสงคาร  สิงหล้า  กรรมการ 
20. นายปภพสรรค์  ราชเครือ  กรรมการ 
21. นางมัลลิกา  เจียมประเสริฐ  กรรมการ 
22. นายสุพิศ  คำมูล   กรรมการ 
23. นายเวทย์บพิตร  สุริยะมณี  กรรมการ 
24. นางสาวพัชรินทร์  วงษ์นันตา  กรรมการ 
25. นายกฤษณะพันธ  แก่นมณี  กรรมการ 
26. นางสาวเขมนัช  แก้วคำเครือ  กรรมการ 
27. นายไผทพงษ์   ภัคดีรุจีรัตน์  กรรมการ 
28. นางสาวเกษมณี  อุดทาสา  กรรมการ 
29. นายวรวิทย์  เฉลิมนรเศรษฐ์  กรรมการ 
30. นางสาวนุชิดา  ตั๋นทา   กรรมการ 
31. นางสาวพันทิดา  ทาวงษ์  กรรมการ 
32. นางสาววนิดา  กันทะเอ้ย  กรรมการ 
33. นางสาวสิริพร  ยศบรรเทิง  กรรมการ 
34. นายชนาวุธ  ตุ้ยดา   กรรมการ 
35. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย  กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที่ จัดทำโครงการเพ่ือเสนอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 และปรับ
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2565 - 2568 

3.คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล   ประกอบด้วย 
 1. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรุจเรศ   ห้วยผัด  กรรมการ 
 หน้าที่   ทำแบบประเมินและสรุปให้เรียบร้อย 
 
 



 

    ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

                                     สั่ง ณ วันที่  4  ตุลาคม  2564     

 
 ลงชื่อ       

            (นางสาวลาวัลย์  เกติมา 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คำสั่งโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

ที่ 109/2564 
     เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565  

……………………………………. 
    ตามที่ฝ่าย/หมวด/งาน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ได้เสนอโครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณเพ่ือ
จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามจุดมุ่งหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดสรรงบประมาณดังต่อไปนี้ 

1. นายธัญวุฒิ  บัวหลวง     รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม ประธานกรรมการ 
2. นางกัลยาณ ี เรืองฤทธิ์     ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 

 3. นายจอมใจ  หมื่นนรา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ 
 4. นางสาวอุทัยวรรณ  สิงห์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล กรรมการ 

5. นางสิริพันธุ์  วุฒินนทนันท์ชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวรุจเรศ   ห้วยผัด      ผู้ช่วยเลขานุการ 

    ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการมอบหมายงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

                                    สั่ง ณ วันที่  4  ตุลาคม   พ.ศ.  2564 
 
 

ลงชื่อ       
            (นางสาวลาวัลย์  เกติมา) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนแม่กุวิทยาคม 

***************************** 
 

 การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ที่ประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม ครั้งที่ 5/2564 วันอังคาร ที่ 25 ธันวาคม 2564 
ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยอ่านและพิจารณาแล้วเห็นว่าแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม มีแนวทางในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน       
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานด้านต่าง  ๆ โดยคำนึงถึงงานที่มีความ
จำเป็นที่ต้องใช้งบประมาณโดยยึดตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาเของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเห็นชอบ
อนุมัตทิุกโครงการ  
 
 

            ลงชื่อ  
     (นายสุวิทย์ ยาเถิน) 

 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนแม่กุวิทยาคม 
 
 
 


